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 ظ مالسالا ةراضح اع

 ف 1

 نيرع :: - منيح

 3ك "ديميت تن يطب

 ( رجلا. 167 ةنس ناورولا# ف 25 0 لو كاهل لا

 1 هناَملو .٠ قارعلا لا ةمووقا ذب ٠ ةلاحرلا ثيدح ءادمأ . قارعلا 2 ىودق |
5 1 

 | ١ ةفي اباَمِلَع ضعت ظ

 العار سور ملال و كف : ةروشل اوك امو ةيشلا د

 مهءركو نابرعلا عئابط ركذ هيفو . مهرابخا نم فتنو ةدداباا برعلا

 مورلاو سر فلا ناو . كولملا ةعاط نعمهفاكستساو مهسوفن ةقئأو مهفافعو
 ردد نادكتتنت ةنطقظ 7 هد ل دعها اق نكت او »يلي ف كرجل

 1 همقو ٠ جاجحلا رايخا نم ةعملو ةرصبلا نع للان

 | " نعنيمرحلاو قارعلا ىف ةيمأ كلم ماوق هناو . جاجحلا رابخأ نم فتنو

 ةئلطحمو .. ىرسك نإويا ضو هيفو + ناورش ونا يرق نادي رورملا

 ه1 ليمل لمحل الا لطف ناو هارت لس ا 0
 10 نيلاغلا

 1 سجس يس دج يسال سس سس

1١ 



 ب ةنس داوم ىف تيتكأ ةيناثلا ةلاسرلا

 ةفيلخلاب هئاقتلاو . دادغإ ىلاهمودق ةلا>رلا رك ذي . مالسلا راد ىف ىاقم

 فسوب ىأ ىضاقلا ىلع افميض هلوزو ّ ايلصم دحاسملا ضعن ىف

 : او اهملقاو دادغ فصو هدف : ءاروزلا نساحم نم ءىث 0ك (

 مهلبق نم ةفرتملا ممالاهغابت ملام ةمسلا نم اهلهاغولبو | ٠
 ىبَأ بيرقتو . ىراصتا عم نيماسملا ءافص هيفو . مالسالا يفةينارصنلا

 ةلودلا ّق ممادختسا 3 5 ةيمأ كولم نم ناب راطا بلط يف مهضعل رفعج

 مالسالا رضياال

 باهملا كااو كما ىلا نم هب رقت ةلاحرلا 07 ةلودلا لاحر نم ىف رقت

 ثيدحلا نم ىرح امو . هدا نب نعم ىلع هلوخدو : نابيش ةأرمأو

 تيبلا لها عم هليم الاعسم اا ىتامهدناو.ىاسارخلا ملم ىلا نعدنرضب
0 

 فود ةلودلا تتارم يف ىلاوملاةدقي هنا هيفو . رفعج ىلا رابخا نم ةعل 2

 نع سانلا دعقبل ءاطعلا نع هدب كاتفرو تلا لهأ عم برعلا لمم ن .

 مهوعد 2 هملع 0 1

 ىلا ك ةهفود ناملسملل اهظفح ىذا وه لدعلا ناو حوتفلا ر "د

0 4 

1 

 ا

 ف

5 

 ش ا وفانئانلا لوخدو : هتسن.دشارلا ءافلخلا لغذحو . سس و هيلع هللا لص

 ناو . نيلسملل ايندلا حتف يذلا وه لدعلا ناو . مالسالا نيد يف
 مماوزغ ضعبس مهموكراشبإ اوناك ىراصتلا

 0120 دس دانك ىف تخت 7 ةثلاثلا ةلاسرلا

 يدهملانمهبرق يذلا ببسلاةلاحرلارك ذي ٠ هدأ ىوظحو دهعلا لو نافل. ع

5 



 دادغب قدا داوسلا يف ةعيضب هيلع يدهملا ماعناو 0 ل

 3 ةاجد ىلع فرشت

 نا ةليفو . لئابملا ب ةمعت قمن“ لع لاوس تاسالا ذا و
 نس عاملا نا 00 نورهو ىسوم هيدلو ىلع هماقأ 9

 | 51 معلا باط ىلع ا يداطلا

 . ةكلملا بس لع ةعلخلا نس هكر رطل ناوراح 2
 هلآ ىلعو هيلع عقاووظ نييولعلا هلنق ناو . ىكمربلادلاخب ةلودلا حالضو

 ا اردو رمت

 أ 3 ةدزلل ف كرو . دكوم بسر تقوي جلل ىلا فلا و
 ا "6 هنأ ىد#ب ا لل هبانغل زر مالا ريصفو . بضقلاو متاذعاو

 ا ناو رهو را 6 م فرط هشو ٠ ءارعشلا ن * هه هتمهل ن ا ٍِق

 ىلا ةسلاو لولا نبإو ةمالد د ىأو ةيهاتملا أو ة 0 0 نإ

 ناكو اكل ةنس دادغب ل ةعاارلا ةلاسرلا

 كابا ردا هلا ةيحأ لع ةلاحرلا

 .يديلاةعس هدوهشةلاحر لأ د ةفالخا تسد ىلع ىذا سولح

ٌْ 
 بأ ىدو] يلب نقلا مهوأ يذلا عيبرلا ةليحب هيلا تراص ةفالخلا ناو

 0 0 نيحركم ةعبنلا ىلإ هوباجأف تعم .ىت هنأت رقعح
 6 35 2 و ع 3

 0 هيفو . ةنالولا نع همك نبا ى سلع هعلخو ىدملا ةسايس

 هنلامسأو نوااوروسكلا ؛ ا :ماظللا ناوبدهعشوو ٠ . هءلحو يقرا



 «د ١
 همع نبا هعلخ مث ٠ مهلع ةضوبقملا عايضلا هدرو. مما ناسحالاب سانلا

 دبعلا ةيالو نع .

 لهال ءذاخناو . نيدلاو علا هلالجا هيفو ٠ معلا ةرصان ىدبلا روهظ

 مهزيجي مث ةعانص دأيعوأ نف نم مهمعاضب أبف نوضرعي ساحب تدالا
 موكل نم هدبب تعسو اع كلذ ىلع ظ

 ةلملا ةفالخ ىلا عمح دق يدبملا نا هيفو . ديصلا ةلوازع ىذملا عولو ظ

 ةيييدلا كك اذوملاو ةننمتلا دادعلا يب ديتقلا ىلإ جرح ناو: كلللا هما" 2

 . يدوملا ج- ركذ هيفو . نأسا رخ ىلا ىتلاسرو ىدمملا راخأ هع 58

 لهأ عم هتسايسو 0 لعادل ياك قو ةكلا هاند
 ةثعبو . قاحلا يوغتس وهب ونرلا ىذدبب ناكلرح 3 عنقملا رووط م تنيلا

 دلل هك دادغب 2 تنك ) ٠ ا ةلاسرلا

 ( انه عبطت لو ناسارخ يف تيتك ةلاسرل عبان اف

 دادق ىلا هدوع ةلاح رئارك ذر هقو . فداحاو ىددملا 0 نم فرط

 كابل يداطاو ديلا راك نمد كاد امو: ليغ ةنعلا لود

 ديشرلا ىلا ةفالخلا تراص

 . كلملا لا ةماقا .هتنفو ا 10 ءرآ دادغل لاج

 ع عم 7 2 هشو 3 0 تال مبساقاو ةدداغبلا 074

1 



 « م1
 ا 1 نين ذا اا نمر مهنيدم يف يراوحلا ْ :

 1 يقرا نأ نم ىتلام ةلاحرلا رك ذب . ديشزلا نوره ىلع ىلوخد

 ةيالولا نيمالا ىلع نومأملا 'ميدقت ىف.ٍتارطضالا نم ةسقف دجو امو

 ا ١1 . تيما ىلإ نواب مناع ف نإ

 0 كواملا ءالضف 'نم ديشرلا نا هيفو ٠ رفعج ناو ديشرلا نيب هتزاوملا

 هءاطلس ةنعرلا ىف ماي .ةسايس روصلملا هدج نم حاصأ هنأو . مهالقعو

 فتعالو قفرو وطال امال حف . ريا نم أ ا اعاستا قفرلا ةسايسب

 ةمئاق ةلودلا نا هِفو . اهنلود ناونعو ةلملا ن.ساحم ةتكن ةكمأ 0

 تاوتلاناو .. رشجو لضفلا لأ نومالا رادسسا داو كيرلا

 ١م نيوخأ نإب هلثم نك رفعجو ديشرلا نيب 00 ا

 ديشرلا لع بح واامو . ةكبلا نع مالكه فو . ةلماعملاو ةراحتلا حالص

 حتف نم تن .يف ناك امو.ةزاحتلا ىف نشعلا نسخت نا.دسب اهريدقت نم ١

 ل مزلقلا رحبب ىوورلا رحبلا لصول سيوسلا دنع ر حبلا

 عمتجا هنأ“ 00 ةلود ن :سا2 20 بدالاو ملعلاب ةلودلا ةنبز

 طق هربع هفيلخ باي ىلع عمت ملام ءأ 1 0 ءاملعلا ل هبأس

 ءانغلا قحسا ىلعو رعشلا ساون ىنأ ىلع بلغ نكلو 0 ّ 0

 أكو راخالاو رداونلا ىعمصالا ىلعو

 71116 ب داده ىف اك ) .ةينداكلا:ةلاتألا

 أ هيراوحو هيلاوم تح دو . هاوقناو دمشر ا حالص هيقو . ديشرلا تهل

 0 رو رمسكب 4تد رو ومآ قلعتو . دال ند نو ءاكذو هيوذ فرو



 0 0 كما ظ 1

 ا١هأ 0 هاني ًالامعأ هجوز ةديز علصو . ديعلا

ا 000 0 5 لاج
 

 : هدف ءاقللا لود عسوأ د.شرلا ةلود نأ هيفو ٠ ديشرا ةفالخ 8 ةلودلا

 مف 1 0 مالسالا فيس مويلع 2 مورلا بلاغ هاو دك لم

 14 تيردلا يف نيكوطلا لدا د الا كش تنك طاخشما

 ٌثدب 1 ةحماو قروو نيع نم 0 1 هشو 6 لاملا تثدب ناو

 !ا/ اهج رخو ةلودلا لح دىف ةنزازوملا داحالر افدلا ىف جارخلانيوذتو ٠ لالا

 ا نب مهارب نيب عقو يذلا فاللا ريخ هو : كيشرا رادب ءانغلا سلح

 ةيعاد ةرظانملا هذه ناو. تاوصالا ةعانص يف ميدلا قحساو ىدهملا
 ١ مس ءانغلا ىف ةداحالا ىلا

 ) اى ةنس دادخن ىف تي ةعلاسلا ةلاسرلا

 ات تالا هلا رع فلا راك نب فون: كلرسلا مفاذا ا

 غولب و . نانو موق نم ةفسالفلا ب رشا ةكما دلل تقي كا تفجرلا راك

 نيود راق افا ةاتليم وا اندإ 1 مَع نم اهنو.وري ىتلا ةياغلا برعلا
 198 نادلبلاحوتف ةعرس ىف مهلثم مولعلا ليصحم ةعرس ىف مهلثم ناو . نامزلا

 اومدقتو . بطلا ىف نيماسملا اوعرب يراصتلا نا هيفو . ءابطالاو سطلا

 ب امل ةفالخلا رود َّق كالذب مويلع

 ا
 بج قع ت7



 ' : ْ 0 د لطم
: 1 

 0 ديشرال ايندلا
 |. - كش هلا تدع يذلا معلا وه ثيدحلا نا هيفو . عرشلا مولعو تدل

 ظ 5-3 سو هيلع هللا لص ىنلا نع ائيدح سانلا حصأ اكلام ناو . نيملسملا

 ١ . نارقلا ريسفت ىلا ارارطضا تديق امنا ةغللا نا هو . ةغللا نيودت ىف

 : ىلع نوظفاحي وا اع ناو . دمحانب ليلخلاوه اهنيودت ىلا قباسلا ناو

 ظ ؟16 ةراضحخلاةغل يفةلخ اد نيب عملا ظافاأو ةقوسلامالكن او .ىبرعلاناسالاءاوق

 ا تانلعمللا قيرظتو. :نمعلا لوف. ىف نارحا كتل كحو  ةوادلا قرتكلا

 ا ىلا رايدلا ةش- وو لالطالاو عوبرلا رك ذ ىف ءارعشلا ةداجاو . عبسلا

 ا نفذوا ةغالابلا دح كنق ثمح
1 

 1 ناو. ةوادلا قادم قرا وشل اى عملا نادقو ةراضطا ف 1

 او ريرج هؤوارعشو كلملا دبع نمز ةنالث مالسالا يف هتنمزا

 ا ةكماربلا نمزو ٠ مهرك ذ مدقت نهاد وأ عك و ووصتملا نورزو لح الا

 قدور

 0| 05 ةيهاتملا ىباو شاون ىبأ ىف رعشلاو
 ا كصاأ ناك ردك دو : تاوصالا زيممت هفو . هحالصاو هرب رحو ءانغلا

 ١ 605 ةعانصلا هذهنم قحساهنباو صوملا ميهارباةناكمو ٠ برعلا دنع ءانغلا

 ا نم برعلا هلصحام ىلإ ةراشا هيفو٠ برعلا دنع ةفسلفلا مولع يف ةعمل

 1| + وو دوةملالا ةواحلاو . ةيسيلسلا ىولتلا ور ايتاحشلا قتلا تيس

 ظ ؟س فيلا وأ بيرعت نمراف ملا



 م« خاو
 0 ا ب ل رح ل وو مس مص مص سس

 كا اوف رطتاوا .ةديترافلا عادم ننال هل واقل تملا جاك فا"
 "6 ره دلا هبل عاف ةكيمطو ىلا كنا فوط نم

 رعشلايفةظوفحم تناك برعلا مايا نا هيفو . سانلا مايا و رابخالا نودب

 كلا تامين نأ ىلإ دانسالا قيرطب ةّسلالا نع كال
 م ءاناخحا نمهز

 5 هيل ناره رك تراك هيما ةلاشإلا

 ( مورلا دالب نم ةلاحرلا فارصنا دعب

 ناو٠مورلارصبق ىلاديشرلا فاطلا ركذ هيفو . مورلا رصيق ىلا ىتلاسر
 ىنب لعهتقفاوم نم دشرلا ديريام هغلبو . هيلا اهلمح يذلا وه ةلاحرلا

 2 مهذب عن نمل دلال عزتنبأ ةيمأ

 . ةفوكلا ىلا ةلاحرلا ريسم ركذ هيفو . ماشلا دالبو ةقوكسل ارو 1

 كرام دارا ابعأو ءاشلا ندا نما ءىثو .تدسلا لهل نيدفوكلا بحو

 بام 2 ميتكلمت ىلعممالا مهباف قاقشلا اهلهأ ىلع بلغ نكلو هللا نم

 ناو 0 ءانلعو ءام قشمد َّ هفو . نادليلا ةحبم انتا قشمد فصو

 نا ا ا دارفور اقلك نانا ىلا
 "ا ديزي نب ديلولل تناك ةينغم ةلاحرلا اهب

 كلخ دنع نب دل ولا نا هبفو : ىومالا عماجلاب فورعملا دياولا عماج 1

 ةدعب عماجلا اذه عضوم تناك ىتلا ةسينكلا فصن نع يراصنلا ضاوع

 نادمعلا هيف اقأ و ٠ مورلاعانص هئانبلمدقتسا هناو ٠ اهيلع مهحاص قا

 ٠ ليدانق هفذختاو٠ راهزالاو راجشالاو ندملا ناطيل ا ىلع روصو ةع أ

 م اعلا ةهزن هريصو بهذلا



/ 

 . ” يدرو طرت ال

 كيل را ةفطو هفو . ديور نه دكر رول

ْ 
 ا

 ةوقلاو ةيسدنط ا للملاب اهوعقر دقو .ناماس ءاش نع مورأا ءاش نس اأو

 | . قرششملا لهال مهبكلم ةماخض اورهلذيل ةزجعملا اهنم اودصتو ةيمدالا

 ١ "م4 ةكبطاو م هنادم اهماو توربب ىلع مالك هيفو

 راثدناو "2 رالاتاذاغ ناك هيقو ةلاسرلا نم فرهنملاو رصمتلا ءامتإ 1

 ةكحس+ لاا ل

 ١ عج رسضوريتل ا رعت دوال نس ان ا م ل ا ا او و

 ركذو . ممترويد يف نابهرلا هظفحام الا تقولا كلذ ىف مهمولع

 نع د كوادعلا قف 07 ربلا رفع> رطاخ عم قفاوت هرطاخ ناو . رصف

 مح م 4 نييومالا ةزحادم

 14 نت هك راملا رعاشملا ف تنتك ر. ةفساتلا هاج را

 ظ ءاوقتساو :٠ سنوت ىف ةبلاغالار بخ هيفو . برغملا دالب نم سنوتب رورملا
 |: مم ةءاخصلا رةريدحع نامع هك ىذا: نارقلا 5 ذو .ترتملاف تنتلا لحإ

 ب ىطالسلو ٠ دعرأا نمل ىراطللا شامر 5 ركسالا
 كذآ ا 31

 ظ ذب قاوؤسالا ىل !| مهاب 1 جار >او لصحضألاب 5 ا نيملسلملا ؛

 ا تاب اهعسوو سانلاب اهرامعو .دالبلا صو هيفو ٠ ليثلاو هن رصملا رايدلا ||
 ا 1

 ا هك لاو ريا نور كتنإا انباع نصي امو ل كلا

 ا نيذلا ةنعارفا دوه اهؤانب و. مارهالا ةفص هيفو ٠ مارهالا 2
 ا . . ةئارفلا ل ىلع ليلداطوثم ناو ..رادلا هذه ىلا ةءجحرلب نولوقي اوناك
 ا ةيعرلا ىلع مه تعا دحر

 ا - 0 ةلاحرلا زايتجا هيفو . ما ندا رزاق دف بادبع ىلا
 ا ا ءارحضلاىفءاملا باديصتمالهلايتحا نم ناك امو ١ اريلا فرط باذيع

 6 ”؟ د



 * 6 85 ظ

 ار هكا كف فصين ةكرانبلا نعاشما ل 3

 ءاتبلا نأ هيف تدحأام رك دو + مارللا تنلا ىلع هتداقو

 0 يل هيل سر ا هل د
 ةكرامملا راث الاو ةعركلا دهاشملا

 ل ع ا را لور كم ىف كارلو ديا

 داش لأ 0 3 وادؤلا ند مماع هردص رع 0 لا 6 لضففلا

 نع ةلاحرلا هداعباو . هو 0 مى ديالا نع نيش

 . ةقرلا ىلا اهب ةثعب ةلاسريف ةكماربلا

 ( ةرحهلل امال ةئس دادقب يف تدتك ) 5 اعلا ةلاسرلا

 يع ا 6 مد د قش معد ؛ويع ادا هداسل تنص ا لا ل

 ديما تلطو .٠ ىمزلا رفح لبتقو . دادغب ىلإ انحن قاتلا

 بكنيل ةلاحرلا

 ةلودلا يف طا ' 100 5 دععل 5 ىف ىاوتلا عوقو

 : ةعرعالو هدنع ةمزعال لاجر ىلا مهدعب رمالا زيصمو . تكن دن 7

 مباتق ىلع ديشرلا مول ىف ًاهحاو ًاءدص سانلا قافتأو ظ

 لم و تكي راب ذيك لآ تاس نم سائلا ديا درك 3
 ةسابلا بخت ناو . مهتكت .بيس نم ماوغلا ةنسلآ لع راذام ٍةلاحرلا
 هغوقو ركشر نم ىلع درب هنكلو . هل ةحصال رفعج عم ديشرلا تخا

 هاودج ناكمالا يف ناكدن اب نفمج ' نع اههيزنتو ةاصلا فرش تحن نم 14 |

 التحت

 نذر

5 

 هدا تلا“ ف انا رانا لف كل سن

26 



 : ا 6-3 تلال ب نا ءم الا ةكماربلا 000 كد رح

 ىلا راو مالسالا ف ةقاعإ د رظن هئيدح ةلاح 0 مي :فاكلا هع

5 

 ا
1 

 ١ دشرلاةفالخى ىلا مهدياكمو مهايح رك ذيو نيسابعلا لاوخأ يف رظن م

 نوربيدب ءالقع لاجر ىلا جاتحن مهتلود نا لوقيو
 ا 0

 موقتال كلا وما ةريخحا ليلق ةقماخدي ف ت اكس اذ اهناو 0

 0 باتكلا رخآ اذهو . كلذ دعب عاق ا

 ضف ةلاحرلا ثيدح اهملا دشسملا يلا لودجح

 » ةيومالاو ا ةيولعلا 0( ةريك ثالث 00





000 

 ل د را جرو همم مل 2 /كرسم 21 مدنع ها كه دوم س ظ

 . ء تامل حط 1

 يو اخ 7 0 3

 _ مجم رعم 5

 يوم ا ها 0

 فاؤمال ةذوفحم عبطلا ةداعا قوقح ©
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 5 يا دق مالسالا روصع 0 أهف تفصو لئاسو هزه

 ماعلا اوالم 1 ”لاجر اهم ماق ةميظع ”لامعأ هيف ترجو . معلا روت

 نادلتلا مظعم 4 0 و ط ”ىسراف ةاحر أهف مالكلا تنافس ماج وأ ١

 ةكماربلا ةءاعرب ةلودلا بصانم ”هتقوطو . ةرجهللة يناثلا ةثملايفةيمالسالا

 تاقكنلا نم هوما رت اكديشرلا مهبكت نأ ىلا

 0 قل نأ لع قداح لضعل مرع نمو نافل ادا

 نم مالسالا ليمجتب هيف قيقح وهام فصول ن زومأملا ةفالخ ىلا هناسل

 أ هيف جدأ نأ نم راتلا ىلع صرح تنكىنا ريغ . فافعو ماحو ملع

 ١ اذا .. باتك ىلا اهدان ساب مجرإ الو. ثاردط اهدنع لحال اك

 كح وانإلا ةكمازلا ا نييسايعلا ةلودب مهمتأ رم نسر لا

 ٍفصاو ريغ. رك نأ ىقفاو 0 ل "لع

 0 ناك امبالا رابخالاو ثداوملا لثمم الو اهرو 2 الا ءايشالا

 0 تيتأال دك نامزلا كلذ لهأ ناهذأ ىلع ا رطاوملا



 ةسلاملا
 ايف تققؤ. نإ اك - طاطيخمالا و. ىاوتلا كلا ب ماعد ام ركصذ
 راثا مهبادا يف عبتتأ نأ ريغنم دّرجلا ربما لح ىلع مبمولع نم تفصو

 أهلا اولضو تلا ةياغلا ىصقتأ نأ الو... نابوو نم اهوسيتقا ىلا ةمكشل |

 امو ةلحرلا دعإ هلك كلذ ثودح نم ىنخن ال ا تاعانصلاو نوئفلا نم ظ

 مايالا نم هديسام ىلإ ال ديشرلا رصع ىلا رخل نماهشيلات فار
 8 معقو أم ىل ةل الدال دانسالا دهاوش كا 0 ظ

 د انا نيبامل ةمئاوملا نمةلاح اكيد

 ليكولا معذو انيسح وهو باوصلا ىلا مهاياو ا

0 

 عورشلا ىلق ةلملاو نيدلا بادآ نم لئاسرلا هذهىف درو ام ىتاعجارم يف

 ةدابو لشكت همي كلذ ءارو نت نكف . هدا ةسالا 0

 «.عصلا د صمت ن : ٠ تع ضلا اءسالا 5 ٠م هيلع

 | ىلاو . نيمدقالا 0

 ْ ىتدشرب نا لاسا هللاو . ريخلا نم محلل مورا أ« قاوخا عفن نا وجر ال ا

 | دقو هاك اذ_هل ىلوالا ةعبطلا ةمدقم يف يتلا لب صن اذه

 ١ ىلا: تاباورلا نعد ىف بقص نيقاملا صال ضعباو كلذ دعب ىلادب ظ

 عجور ةيمالسالا مئاقولا ضمد ركذ يف فيرحتو اهبلع تلوع تنك
 : تاعكلا تاحفص ىلا مجرأ نأ مزاف 0 تدخلا يذلا همجلا ىلا هبيع ٠

 أ حصأ وه اع ةفيءضلا تاياورلا ليدبتو حيقنتلاو يدهملا نم ءىشل |
 | ىيدعاس قلاءازنلا د وما ةديرج ةراداتركشا ناو اقلاةحا سل كي

 ١ ذخؤي ناكام هنع ىننو مهئاملعو نيماسملا ةصاخ دنع باتكلا لوبق



 ماعلا ةدمعو . علاطملا ةضور هلك اذه دعب هتلدملا وتاتكلا ءاحن

 | 0 1 حت ماناطفم نع نيملسا ك2 هع باخ هيفا كو هلع |

 . نم ةلسلسلا هذه لكش ىف ىالسالا خراتلا درس ةعئاتم ىلع باتكلا .
 هللاو : تادنيلا تاب الاررد نم طمسلا اذه لثم ابق سو .تاناوزلا"'

 وهو 00 أ لَه 3 تول 00 كل 0 ةمكدملا قو ٍإ
: 

 رودم لي# قيرط موتا ىلا ىداحلاو قيفوتلا لو ا
ٍ 

 ل يو حس ع سمج و سم يول مح حج جب سس موب سوي وج هييس يسم دج عج مسمي
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 ديو سويس د يسع جف مم



 مد لوالا ةلاسرلا يم

 ظ 6 قارملا ىلا ىودق )
 نم ةئاملادعل نيدملاو هي دانا ةنيلا 6 مالسلا ةئدم م

 بوقعل ةعل رشلا ناسل ىلع هتنلا يف جرختأل لسو هيلعللا 5 ينلا ةرحه |

 ىلع هللا همحر ىبال اليل ناكو )١( ىراصنالا سخان مهاربا نتا“

 ءاخر حر روع نب الا تكف نينتثا نينا نكت مل اكن ءاقص

 | اهيذاح الف ةنيجزت ًانهأ قازملا قازطأف نرحيلا ىلا انكر تحن ٠

 ىلا جول ان ردختاو فيماع مر انيلع تعلط ةرصبلا ىلي امم لحاسلا
 دنشأ ىلع هيف انليل انتبف ءام ىوابمو .لامر هلك رحبلا نم ربلا يف جرعنم

 الا اطل لب اقلاع تابقأف رجفلا علط نأ ىلا كولا نش نوكأ

 ىتلت تابشخ خزم:لطم لعام تسراوبنادابع لات هل

 ضراالا قحلت السا () رزملا نم افوخ اهزواجتت الو اهلا بكارملا .
 | ينرحبا اذهو هءايبسلا يف.( مز اذ ةلجد ىنأ: ىدلا نيطلا ىف سرر

 1 مءهب نادلبلا ميوقت (8) 00  ١ىدوعسملا (؟) ىضاقلا فسوي وبأ وه (1)



ْ 

 تممس ايف ةبيرغ رابخأ اهيلع نيصاونللو قزرلا بآللعا عساو باب ىهو |

 داوسلاب م_ماادبأ نونهددو ضيقاشا اكل بدلا نم اهوجو نومنطصيو |

 بالكلا لثم صوغلا كنع كر رحبلا بتاود ممعلتبت ّك نم قو ]

 اا هل 0 اوارصغر ءهلأ اوغاب اذافمهع اهريفنتل :

 نب مكيهلا راد ءازاب ةرعس ىنب ةكسل فرعي (*) )عمر يامر كارو

 تا ا 0 0 كي

 كلذ ريغو 50 قيمعلاو توقاملاو ردلا 02 1, تا ْن ماهف ب

ا مهفانا يف نوا_ىجيو سفتلل مهاذا نوهشي 3 ليق ىتح
 نطقل

 مو اعيطوأ ا لم رجلا ضر تب وذدم وكت ؤاؤالااهف دلوتإ يلا ْ

 ةيد | نوكل دا نانسن رطم نم ا 0 زاؤاا |ده 6 ()نوممزب

 ءامصلا ةلارا رق اح نتف تا رطتلا اهللع عمتف ءاملا هةحو 1 ةحوتفم

 ةرصبلا ىلا نيفس ىلع تاعتنا ةحا رتسالا ن 2 0 تدخااك و

 انها اننا نم تدم جو امب ماسلا اهيف يل باط دقو : اهريمأ ةيواعم

 نم مهدنع س زااع 000 د 0 و

 تناكلا نوذختب لع ءلا ىلط ىلع 1 مهتدجوو ةدوملاو سنالا ره

 عيمج نم بلطلا لاحر مهيلا دشتو مينابسأل !ءلا قا>و مهدال 1 6

 | الا مييف رأ مل ىلأ ريغ قربال ىذلا ناكلا تدان م مهل نال هوجولا

 ىلامرقلاو ىنوزقلاو ىريمدلا (" ١ #١ ىدوعسملاو 5-5 هيذاذرخ نا( ( ١

 ااا ىهشالا (ه) ٠١ #* ةطوطب نبا (4) 45# ١ توفاي 5



 نم مسي 0 كاذو ا نولل 7 0 ةينبلا نع ظ

0 
ْ 

 ١ نب رضنلاو (#) رعاشلا اه نب نسملاو ةءوارلا ىمودسلا جّرؤملاو

 ّيوحنلا سوو يراصنالا ديز ىأو ىوحتلا ةع ةا تدق

 نع ثيدملا تعمسو اهئالع قل> نم ةرسصبلا يف ةتلح (ه) مظعأ هلو .

5 2 

 ناو( () ل نع انا خلا مهتي امل هسلحم تيماحت ياكل ظ

 ل ثرع 0 0 لوربحيف 0

 ١) قدزرفلا دغنأ ءانعرلاب م تيهنم كلذلو

 انو 1 ءانعزلا ةدصيلا تناك ام <: هلئان وحرلا كلامو الرا

 ءاج وعلا ىبأ نب ميركسلا دبع لثم ءابدالا نم نثق ةعاج ايفا دكر

 (4) ةلزتمملاب هبهذم بهذ نمم سانلا ىمس مث بهذملا يف ةلاخل ىرصبلا

 تاغادا ووري هيميند جدد

 م تيفطصا|م ىأرنغ 5 | جاجملا َن ةيعشو ىروثلاةبعش ن.نايفس

 (.) ًالقع موعسوأ هتدجو ِ دمحأ نب لياملا الا سدألا تانداحل

 رعاش || ىودشلا 35 طاصألا ر ماذا ولع ىف ياا هور 2

 ١ باطيفهسقت دبجي هنأ تعمسدقو . مظعتلا نم هّقح هلّقع سخأال تنك.

 ١ ركذ ساونونأ وه"( *) 90*١5 ةطوطب ننا (7) ا«مجاال قاغالا(١)

 ١51١ فرطتسملا ( 54 ) هايص يف ةرصبلاب امقم ناك هنأ ١/ة“ ىناغالا

 ١ ةدعا»س ىناغالا ( 7181 ناكلح نبا (”) مضي دقعلا هز
ْ ٍ | 
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 قيرلا بصع دهب الأ لياَقلا ىلع لصحتال مث ابنم ةعسلا.ساّملاو ايندلا

 02-2 ظ هلوق يفو

 قلصت ىرت نم رثك أ تيفلأ * مهلوقع بسح ُسانلا نوقّري ول
 ا ال ف الخ اهلعنا ريغ ىلا ةمفاو ةيسنلا نأو هيف وهام ىلا ةراشا

 . لاملا هل لذبت كوللاو ريسيلاب اهنم ضار ايندلا ل نم لاقتم هنا دمحأ نا
 |0000 رحل دقو هيلا ةجاملا م هناكم عم ًاثيش * مهنم لبقي الو )١(

 ' لال ا ركالا امم ازحت نم راوذ لع هعضو ضورعلا ملعل سانلا نيب

 ظ باتك ةغللا يف هلذا ذخر ركل ندا د رسال معلا يفهومس نأريغرشع

 مالسالا ةلودل رخفو ةنيز وهام )١( ملعلا نويع نم هحدرأو نيحلا هان

 ظ ا 6 اطار راجل ارك 1

 )لف ريكبلا ةطارفملاب تسيل اهنأ ةلهو لوال ةزصبلا تننظ دنقل

 "لاه دم اا لاذ. اعالعو ابضانرأ يف تلوجتو . اهتاجاسب يف تفظ

 ظ اولغ ةراعلا نم الفغ عضوم اسم نوكك نأ لق ..نارمعلا 0

 ظ عاجلا دجسملا نم ناك ام الا نبل نم بلاغلا لع اهينايمو . ناكسلا ن

 ظ ءانب نم لوأو ةعانص عدبأو ماكحا منأ ىلع صملاو رخصملاب ىنبم هتاف

 ظ ديعل مث ءاش ىتم هعزمب نأ لحال ءابصقلا نم هاف ناو ن ةبتع

 ظ مث . غابصالاب هناردج ىلطو نبللا ءا دخلا يا ا ل

 +؛+نا١ناكلخ نباو ه0 ةمدقملا 5) 1١#58ىهيشبالاو ؟١م85ىشرشلا)



 4«هوا

 نادفعلا هيلا لمحو ( 5 ل مدعم 8 ىلا ع 4- ف دازف هانز ءاج ٠

 ةبانع لزت ل مث (؟) صملاو 00 هناردج مفرو زاوهالا نم ةفرخزما | ظ

 عر سمار وأ 0010 نم هب ةالولا ٠

 اف ةرانيد نيرشعو مهرد ىتئام يف مكحتو تاقفثلا ضرغي ضاق وبل
 يل ا ران ىلا نواودلا اي  (م )امود |

 7 , 1 07271771 1 1 ا 411 1777

 ا هنحص اذاو مالسلا هياع ىلع دجسم ىلا عم عماجلا اذه نم ترس مث 3

 لوس نمو سر فلا هل فقوامم ةلب ا نخل ءانصحلاب كو رثم ْ

 ْ ىبأ ديعو ناك هراز“ نوت هيف لوعمت< معو تبا لهأ ةفالخم ٠

 ا ةيولملا نيب ةقرفلا نمدجوأ ايف هضرغ ىلا ةعجارأسومل مهنم دج مل رفعج '

 مدلا لثم غياد رثأ هيلع افحصم هريصاتم ضعل يف تدجوو . ةيسابعلاو .
 نأ دعلو(14) لتق نإح اع هيفارتب ناك ىذلا سسلا كل تا

 ىلع ابيف ةراجتلا تيأرف ةنيدملا قاوسأ يف تلوج ةكرابملا هترايز تييضق ٠
 ماشلاو قارعلا ةضرف الا.ىهناف ورغالو جاورلا نم نوكبآم نسحأ |

 ثيحن معقوملا نسح اهبسكي امم ةيلاعلا نادلبلا نم ابيلا امو ناسارخو ٠

 كلذلو (ه ) ةرصبلا نماالا اهيلا دربالو نادلبلا هذه نم ءىش ردصنال
 ١ ةطساو تراص نأ ىلا مئانصلاو مناصملا اهب ترثكو نارمعلا اهيف لحفتسا

 نبا ( 2 ١85) ىدرواملا (*) 5541 توقاب (؟) ؟م11#/ ىناغالا (1)

 : ىنوزقلاو ىدوعسملا هز ٠١ # ” ةطوطن



 ا ضصصا7ةفاأ 21717331 2771: هت:

 اورْمتفا 0 0 دداكما 00 نعل 2

 | يو هيلا ار دع مهمهد اذاو هب نولزمب كم لا ةلودلا ردص يف

 241 وأو هذ مدقملا ناوزغ نب ةبتع هنع هللا ىضر رمت ثعبف ه

 010 انمار ءانلو ىرلا نم اجرق قارقلا ةهج ف اههش ومان

 فيرلا ىلا ربا فرط يف ةضقلا هك ارتدت ىلا ةرضبلا نم

 0500 ا نارغدلا تكف () ءايصق ايفو ءامابيف عقانم اهنودو

 7 و هيلع هللا لص ىنلا ةرحه نم ةرشع ةسماملاةئسلا يفاه 9 عقوف

 مايأ .لع كك دل اني راذو ليمألا ماعلا لدياخا يلا 1 8

 0ر1 ا 2 برثلا اطنخ اغا ةريعبلا نا ىرربخأ لوذلا ىاثلا

 نيب تعسنلاو دانجالا مهنم تلاصام مهنأ كلذو الا لاو راسل

 هس كا 21 تس ٍ 8

22 7 

 ْ ٠ 3 5 5 و < .٠

 1ْ ةكشلا قارتجملا عيمجل ةضرف ةنيدلملا هده اوني نرااويحا مهدي

 ٠ .اهؤاحرا تيب ىلع نيالا 000 ىح : راسل ةهرب أبيف ةراملا

 ا نراخأو )0 0 دايز ميال برعلا ةلتاقم نم أبيف ناك هنا 8

 ْ ىذلا لاملا ليلدب لاجارلا ن نم فلأةلامسحت مويلا نر ابلهأ نأ م نيل

 ْ مونم ل الا مهرد هنااا تدك رفمج ونأ مديف هقرف

 ١ م) نيمهرد الأ ) : ٌْ

 | اهدنعو ةنامز ةعاس وح ”رطانلا ثيح نادابع نع ةرصبلا دعبتو

 )١( لقوح نباو توقاي ١69 عامخ/#»# ىشيرمشلا ( 8ر54 1 توقاي ( 5ر) |
 هس
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 ايلف راص ةلحد ءام هن , جزعما اذاف لاما رجلا ق وقام ىلإ ا ل نال ١

 عفو اماريدغ تراص داليلا 0 دملا عوفو لول ا لاخن دملو 09 ْ

 ' ضيفلا ىلا اموي بكردقو ريزلا نبا دبعل ةرصبلا ريمأ هللا دبعنب ةز+ل
 كلذ دعب ناك اذ هله مهةفيص مفك هن اومفر نا ريدغلا ادهزنا لاف

 مييفكي نل كا ل ,موي تاذ هتبأر دق لاقف ارزاج هقفاوف هيلا ب تو ْ

 سانلا ةماع امفرعل مهل تاي فا ءشلا هيلع باعو ةز+ لجخف ا

 هي ار نم اريثك ةرصبلا يف تحفصت دقلو ظ

 ابن تفرظتسا ام نمسحأو ءابنالا نم اهتعتسعو اه ةرورشلا| 007

 رهاطعأو الام سابعلا ىنب رفوأ وهو (م) ىمشاهلا نابلس نب دل رصق
 ضعب ىلع هانب دقو (4) مهرد فلأ ةئام موي لكهعايبط لغت الاون رعاشل |
 ماعنلاو نالزنلاو ىبملا هنانج يف ذخماو هدهج هتنيز يف غرفتساو راهمالا ْ

 هيفو ةوادبلاو ةراضملا نساحم هيف عمجف ةدرغملا رويطلاو عابسلا عاونأو

 . ءارعشلا لوب ْ

 داترا كنف ناوماخ لق كدر اورصقلا من رصقْلا ىداو ٠

 ىداملاو حآلللاو نونلاو بضلاو ةرضاح نايظلاو نفسلا هب قرت ْ

 توقاي ( ”) ىدوعسملاوىرخطصالاو ىنوزقلا ١ ههةمدقملا(1١) ْ

 ىدوعسملا 7 ا

 ْش 0-1 نادم 0 بلا ىف بصتو )١( تارفلاو ةلجد 1 ا ظ

 نين

1 

 ا م * انع ضيغي من نيتي * ءباملاذه ناريمالا اهما سد نب وح لال كا 0



 نييومألا ةلود يفناسار خو. قارعلا ىلو ئذلا (6)ةبلعت نأ وال ارضق '

 ادوعص اه ولا صغي ةعوفر- بابق هيلعو ( ؟ )دبرملا نم بيرق وهو '

 ' هيلع ءاتلاودلل دمللاب اهحتتفي مل هلال كلذب تيمس (8) 505 ىنيوزقلا ( 7) مهس#إ

 تايبالا رخا 1

 ١ تدهاع رشا ف ةريتكل ابنا امارر أ كني تيب ؟ىلاةروتمتلا انو

 نم اهسيلتو . ةراضنو ةدج اهديزت مايالا ناك ةقئاز لئاخ هلوخ نر

 . تايبالاهذهاهفصو يف ل وق ثيح ةئديع أ نءاهللو ٠ ةراطعمةلح ةرضملا

 انا ل 1 رو ءانااها رت نأك 13 ةنرلو ىدراوطلا راكي اك قرنق

 كتهلاو فصقلا ىلا ى ىبباوي روطو ىوعرأف اروط سودرفلا فرك دب

 | كلس نمردلا نم موظنم لتسا مك . هلوح نعترب نالزغلا نم برسو

 | 0 دوا حا اهتزت ' © ”تالغااذا صولا كح ءاقروو

 | كنض الو رعو ريغ لهس ف ةهزنو ارصق رصقلا كاذ بيطايف
 1 0 ةيحر يف هركذ م ذ مدقملا (2") سبق نفنحالا رصق تدهاشو

 ْ س زال ناوياو لسو هيلع 1 ىلص ىبنل 3 أ مداخ (ه) كلام ن نك ذل رادو

 ا 0 كاكاو 0 راجتلا هلزنت (5 <) ماوعلا نبا

 كرم هيرب وهو )7 7 ءاضبلا ىح دايز نب هللا ديبعل رخآو مهريغو

 . نيبرصبلا بواب تذخأ ىتلا (م)ءارتبلا 4 طخ هونهيف تطخ ىذلا عسولا

 ا هدي ىناغالا مز ١ ١١م ناغالا ( ”) توقايو "مغ ىاغالا -( 1 )٠١

 1 ىدوعسملاو ١78 ةمدقملا( 5 54*٠١9) توقاي (ه) #0 قاغالااهرك ذةل<5(2)



 هس 7-0 00000 7-000 تت تكا ةسسسس 2
 سس سس ل م سس سس 9 ا

 صخاش مسرو رع اهل ف هر تعادت دكر

 ١ ( مهرابخأ نم فتو ةيدابلا برعلا )ل

 ١ () ديرملا ةكسف )١( ةبلاهلا قيرط نع ةرصبلا دبرم تبيأ دقلو
 اف قاعتو . لاحرلا اهب طحنو ٠ لاهجلا انف ونت ةريبك ةحاس وه اذاف .

 3 1 نوكب ةنواعمم روشلا نم مايأ يف نابرعلا اهدشانتي ىثا رامشألا

 | عقر ا 0 دق (5 520 فرعل ريخص دجسم هيفو

 : ةلمر م ةرعو دب ل ءارو 0 هل تدجوو اليلق الا ةعماوص

 1 انف ءاملا نادقكل لصلاح رسل 5 تاشبإ الو ربط املع هر

 ةيصخ نساكلاب ةرماأع ةنيدم عر 5 در , ةرصبلا تاريخو

 نسل ا 0 الو ةل>د نم لودج | م ةعقبلا ةعرك بالا

 قم ممتجم اهاسرم يفو ضعب ىلع هضعن اهرجش فافتلال اه رأ

 ليخنلا امأو . ةراجتلا لهال ساو اهيذ يرلا نال نيصلاو دنهلا بكرم

 لامي عانلل رفاو: تسكت ةئاف ءارعصلا لغاف ةردقبلا ىلا اهنيناوف للا

 . ميلاقالا ةقاك نم لاملا ثني ىلا ليام( 92) كدعن هع نإ

 سيقو (5) رماع نم نابرع ةرصبلا رهاظ يف دبرملا ءاروام ىلاو

 س٠و نادلبلا موقت (*) 1١*54 ىناغالا (؟) ١٠ال ىديلتالا ( )١

 ناغالا ىف ( 5) 15+6٠ توقاي_( هز يعاتب اغلا :(5 )' هاب ناعالاو

 .١ ٠. 'تقولأ كلذ' نم ًايرق ةرصبلا زهاظن اولزلا مهنمز ةعاجج نأ 5



 مون ' نم لك أو مدن ىلا 2 رس

 لل 0 ا 0 ا 0

 ةييحلاو هلا لوقو بطلا تياأتي ةورحاص ممدجوف مه 00

 جتنت سرف وأ مف غبلي عاشو 0 0 نؤنهم الو فيضلاو

 ١) ) لتملاب ةانزلا نوبقاعي لب ءاشحفلا نونانال بأ مهرابخأ نم تملعو

 نر كجم ىتح ابلهأ نم مهل تاَح نمل اَنِنلا دم لوو

 نإ ما عنلا ءالوم د | ةبحلاب مهرابخأ ترشننا دق نينا يوزت

 0 مايالا كلن لوط ةنيثب عم تلمام نأ هنالخ هلأس امل الج
02 

 ةدحاو ةرء ريغ ادب اهلا دمأ ملو أاهثادح نم ىجمسو ابهجو نم ىنيعمتما

 ربخ اذهو (+ ) ىلق ناعم رعشتل ىردص ىلا (ةفروراهدل تدخا ١

 هعضوام ىلع كلديل تلا ادا دارا رك أ نعفراع ٠

 سفتلا فافعو ةمهلا لبث نم مهرودص يف هللا ْ

 اةاللو فدا لا الو ىعامحال تدع رك ذ ىرطاخ يف قب دقو

 ا ا لام دك نال ريفا نزلا نايعأ|
 تلاشىتح اليلق آلا ةرصبلا يف اوثبلي مل مهلا ريغ ( 4 ) ةحاصفو ًانايب مهيف ْ

 لالخ نم ريثك مهني ماقلاب تفرعو راع ىبب ىلا هجونأ ترصف مهما
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 ٠ ) )1١ىناغالا (؟) .قاؤسالا نيبز ١٠١*١٠١ قاونسالا نييزتو ١*1

 '' )”( هج قاعالا (5) ه#»* قاوسالا نيتزت



 مدنع - ومني بدالا جاور تءظعأ دقو ةد را تاتا

 ماروامحمو مهراعشأ يف هغللا دعاوق ىلع نورحي 3 ريغ ( ١ ) ةدوعفم

 ةيكللا لاكمال م ميمالك يف يف مهاو و هنم حصأ ناكمالا يف لاك

 مها د نم مالكلا قرهيف ةراضحلاو علا مآ نم 0 ُق 1 الام

 لفك نمظلا ٌنأل انادبأسانلاحصأ مهو نولوّي امرتولا نم مهسلا قورم
 تالضفلا ةرثكو ىنكسلاو رارقلا مم الا ثبخال ىتلا حايرلا بيان مهل

 نم نوسراعأم مم تا لياقلاو رّدلاو نبللا 0 نألو 0

 0 ١ املا مس 0 00 لع نأ نع دع هما ]

 ةذلاو مسجلا ةنالص

 لا نول يف رق ِ اذا ناك هلأ : نع امدحم نه تنس

 هحنذنو ا ىتح هنوف الف هنلخ ىرج 3 8 هفنل قتناف ءايظلا .

 ىرتتلا نع را ده ناسا ا ا

 نيثادعلا نم ا|مهريغو قارب نا رمح و

 اييدق نوشكي اوك نيربممملا نا فرعي هال ةدالا نا عدس

 فورحلاب ةلاسرلا ليبق نوبتكي اوراص مث سرفلا اهامعتست تناكى تلا ةيولهفلا فورحلاب

 قيدصلا ٍبويا نا لاقيومالسألا ردص ىف.ةفوكلا ةباتكلاب اهوادتسا نأ لا
 | قاف 89 ةمددقلاو ئدومسملا ( ؟ رعأ برعلا نال ه2 0
 | امو . نّبرملا نادبأ تحصو .ناسهرلا راسأ كلاط اهمال ا 1
 ؛1#١١9 يناغالا ( 5 ) دازلا نم هفختلا الا ةلع كيذل



 سفننلا ةماهش مهف اهثدحت ىتلا ناسملا تافصلا نم مها تدجوو
 | نومحت مهف دحأ لك سفنب مهيف هعامجا مالا نم مهريغ ىف عمتجم سيلام

 ف مهلع فورعم وه م لذلا ىلع نوضمغي الو . راسا نوعنعو :رامذلا

 .هاقبلا نم ميلا بحأ . فويسلا.لالظ تح التق ارتومب نآلف . زامشالا |

 . تاقلعملا باع ا نم موئلك نب ورمي لوب . فوذجلاو لذلا ةّقبر يف

 ظ انيف فسحلا رقن تآانييأ .. افسح سانلاماسكلملاامااذ

 | قعاوبتك نأ ريغ نم لوقلاب نوفي مهوةفورعملاتايبالا نم كلذ ريغ ىلا .
 ا مهدعل نم موتنا كادوادشرت اذخأ مرتب نوذخأبو دولا مس وفن

 | تبهذو ميه نسال دس ماكحالا نوناعإ اوناك ول م- مال ءاضقلا نع

 ١ الا ةلع ريغ ىلع ىنافتلا ىلا مهوعدب دق كلذ نركتلو )١( مهم ةعنملا

 | ةأرما لجال متراثاكسيفنلا نمهليبس يف نولذبي امه صيخرلا ىلع لوصملا

 تسدكرط © 7 بج

 .هارأ اذا ىتح مهرئاشع نيب الاوط اماوعأ رمتسي الاتق ريع وأ سرف وأ
 . مرحلا رهشالا يف لاتقلا نع مهاهن لماشلا هفلعب ميكردي نأ ىلعت لا

 .فوؤر هللاو لاتقلا :رم روبش ةعلرا يف عقب ام لتقلا نم مهبف صقتنف

 . هاوس بر ال ميكملا مياعلا وهو نينمؤماب

 ١ ةحاملاو مركلا ةفوصوملا دماحلا نم مف تدجو | مرك ِ

 1 ءالزنلا ناك ولو مل لع اموبجوب ةفايض مهعءالزب نوةيضيل 3 5-5

 | ةشاشب مب نوكي نأ ىلا ةفايضلا بدأ يف اومسوت اعرو (؟ ميثإلا ةلتق
 ىديلتالاو ىاغالا (5) ١1ه ةمدتملا (9)



» ١ 

 مهئارعشنم لئاونب مداعل وشب م هلاحرادنع ةصغو فيضلا مودق دنع ٠

 كوتا هحو نم رشدلاب هعيشلو هلوز لبق فيضلا ىرمذل أناو

 ةقثلا ىناج نع اهلّمنأ ل ثيداحأ يملا نع عمسأ تنك دّقلو

 تدحوو : مابا و ةدهاشملا امفةمح مهراوج تا 0 5 رابتعالاو

 )١( ساناا يف ادحاوو م_.يف ةعسن ءاخسلا نوكي دقل ىتح ميرك ميلك نأ |
 رهذخأب ىن :اظو . يجا ظ لهو برعلا م ل ىلاطلا اعاح 5 مر نمو ٍ

 دق مرنم رخااولا"نآل مهدنع ئعيبط رءا هنا ةبحاولا ةفايضلا هذه ىف ٠

 اذاف عوملا نم راعسو 0 نب ده لع الاول امايأ ةالسفلا يف زّوفي ٍ

 اوفلعوهورق ءايعالاو ءانعلا ن هلاكع هلبعأ ءازوراطو سم ل ١

 اذا 2 نولرف درب كك رم اهم لطصف اران هل اودقوأو هتيطم

 ةعسلا ىلع مايملا لها مهاملتي ديدشلا تنعلا اذه لثم مونعظ ف مهاصا

 ةتامركملا نك للف تا قاناج لا

 در حنرلا ةليل ىران دقو لئاقو تدجو ام طعم ىناو

 قاوم الا 8 مال نآلإ مم هتني 5 ناو 1

 . هلمحاف لحار 1 ك4 هونف ا 3 همعطتف علاج ن :.م له سانلا يف ىئداح ْ

 هناألا لوقا تبسلو . ةعرتسلا هلا دمام نم نوكي.ام ن ا

 1 0 ةبلهأ احلا لفات ا تنم نساحلا هيشش د تدان 0 تا ا

 اما#*” ةرضاحلا(١)
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 | هموم س7 اد 07773 انج دع دج نت ج7 سدح ع م« توصل اذ جدو ا 7 ب

 أ تادانلا 007 00 تيلطو نعش بالخأ ضور هللا باتك

 ظ مما !ءاسنإ نوجوزتي مةياهاج يف اوناك مهما ةفلاسلا رابخالا تلقن دّقف
 . دئاوملا نم كلذ ريغ نوفلأبو () ءافبلا ىلع ,هءامإ نوهركيو ()

 ْ . مالسالا ءىجنع تبهذ ىتلا ةنشللا
 ١ بس مايالا ىلعارعاتب ريختوةيدابلا ىنكس ىلا برعلا رطضا امناو

 0 ك1 لإ ارا لع تف ارندق رافق ف اوادحاو منال حالصلا نم اهلاوحأ

 | لظيقلا ةرامس قف .نضيغت مهرأبا | كراكو داتراالو 06 )ترن تناكفافو

 ظ نكي عاّمصأ يف لها 3 ا رعق دعل ىلع

 ا لا رد اهلل ننام نيملا ورطتا) لكلا نم ةريغخل اج
 ظ املا ربظ لع نم سلا ريسل مك لايلا هيحانم ىف رسل رحن يفرزج 2

 . نا مث . ةقرحلا مهلامر نم ريثكسلا يناج يف لباقلا الا كلذ سيل نكسلو

 ' ايف ءاملا اهل نوداترب اوناكف ةمئاسلاو ( م ) لبالا مسهل دجوأ ىلاعت هللا

 باسمالا نممدقت اع اب ريولا ىف مهانكس ناكفةءدابلا تاالايغ نم 0 عسلا

 ا ةراجحلا نم مهتويب اوعفرو را ا ا

 نوري موك نرع الضف (؛) مهمتاناويمل حراسملاو عرازملا مهاوح نم

 ا 7

 نايررعلا :نيمس ليالا ( © ) ؟د# ديرفلا دقعلا سدو عع ناعالا

 ل ا ير نر وراق راب نو دتكمو .اهتانلان نوذنغي مهو

 نوكيلباودلا رفاوح لثم هيف زرغي الو لمرلا ىلعىوطي مدقلا قوف انيل اهمثاوق ىف

 ٠١٠ه ةمدقملا( 4 ) لامرلا قرط ىلع رادتقا امل
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 ا نم زارا فحل ًاسبحو (: ١ لاجرلا قارس طرصار

 م مهدنع ةيرملاو ميضلا ىلع ن0 مهف . لالقتسالا بح
 دجال اناف مبسقتأل أاهربرقت نود ميسا مهسوف ١ نولدم هللا مهاطعأام

 نادلكلا هذبذ طق رهدلا رباغ غ ىف مهدبعتسا ةمأ نأ ةلنلا 0

 نابرعلاالاملاعلا | كلج نق نانا كارا مورلاونانويلاو ناب ا

 هل < نادل عل ةتعاط ىلا مه مهوعدب 55 يمرر لال 3

 قزف ريرننلا اه ىلع م 0 لبق ةتلجاعةينملا نآريغ قرشا .لعلقلا
 تهجو هنا روصنملا 0 هنع لاّم ال ىتح قافخالا نم ةمالس هنوع'

 دنج هل تدي امل نايرعلا ىلع مدقأ ول هنأ كشأ تسلذا ةعزه هيلع

 ددملا ! م نضل ف نوتنو ايف قراغوتا لات دا كاد مهيلع ا

 . رثك ناو ظ

 ترك ذفةناطفلاو ةباجنلا هيلعحولت ىف نابرعلا ءالؤهنم تيّقلدَقلو ْ

 0 هنأ ىربخاف تامر 0 ىلعلا لاوت ىلا اليبس كولملا هئامل يف نأ هل

 نارفملا اه شي لدتا الا ضع ب نتصل نام> وا اهاناف لول ا ْ ١

 فرصنم وهو ىقدشنأو نابرعلا عوبر يلا قوشلا هب لامو أ '

 تييتع رثيخك نم لأ احا ا ٠

 ” فوفثلا نسل نم لا بحأ نع رثو يلع سلو 0
 ةيطلا ناش اند ل 0 نم ةاتفل تايبالاو |

 ل ا سا

 باب جاوي » متيم رخو اا الأنا 12: 7-2-7737 12552257



 «0ة
 ْ . اذهانين ةشنأ ىلا تايبالاتأشن أ مدمن ةندابلاىلا تمجرفددنع ماقلاب اق
 ١ مسوق ى فلارو + لاثيحالا نيب نئياحملا مسق نم ناحبسف . مالسغا

 | .لالحلاو مار لا وذ ته االا هلاذؤل !لامالا لع 3
ْ 

 اناا ند ةعلو ةرصبلا نع لاسترلا 03
 7 جاححلا

 ا

 | ٍ ئى 0

 . زوبظ ىلع بوكا ةّقشم ىنعففخم )١( ارفس ةلجد ىلع دعصأ نأ ىل أين
 ' نم هده لول ةرضنلا نع تاّضقلاو نابرلا ىلا ىلومح تعفدتق اءاطملا

 | دم ىلع ليخنلاب ةشورفم حاطب سوت ياك اهنلا ملط اذا ىتح ليلل

 ىلع اهوبرض لق عز ن نانكشو )0( 23 نم م كودوطمل 1 رخ اهفو رصبلا

 ا ةدش نم هالعالم عم مهازانع ىلمأ 0 لبسلا تك 5 تاعفتر م

 دق ءارمشلا نم مهل اقافر مهلاحترا دعب نم ىل لثمب ةوادبلا شيعب ميقلعت
 | سنالا نامز فمه تضم ادوبع اوكبو لالطالا هذه ىلا سيعلاب اونقو

 ا ظ . عوبرلا هده نيب ام

 اندكو سمثلاب عدلا داك موعس انيلع تعلط مايأ ديب ناكاملو

 . نوحالملا لزم نأ نابرلا ىأرف حمرا فالتخال بامعالا ىلع صكتت 6

 | رمح انر ربل ودع نان اهم امور نسازماب تكرم وظنوتو نبلا ىلا

 را ةددش نم مونب ىانيع سس 0 هلك ليللا ىضمو جرفلا

 ٠ راوجحي نومي اوناك م "أ ب « هب ىناغالا ىف ىر مهو © ؟ ىدوغسملا 3)

 ا راع



 0 فاستعالاو ْ

 مملا/ * < توقأي 0

 ا 3ك ىلا ديدشلا ع ةاحافمو حرا ةيلاغم ُق أم 5 م ةرشع مايأ ىلا

 00( طساو ةندم كل انلصو ظ
 ا

 رافع ميسنلاو مياقالا ةبيط ضرالا نم ءاضف يف ةنيدملا هذه
 ١ () اماضه ىلع ةكارتلا لامرلا ةهج نم ابيلا حايرلا لابقال ابيع لاثغت

 ١ جاجملا هان : ىادلا رصقلا اكتساالو ا ناكي كالا نب انور

 ةنوهسلا 5 4ي :املادع نيدو تع هع وهو اذه اننامز ا قاب وهو

 دحال أم هنأ ل ىتح مالسالا ىنابم يف ةروب- ثم ةبق هلو ءارم لأ ْ

 انفع ةل>د ا ملا 0 هع لح ا ( أبلثم جاجحلا لبق

 ةنبرلا عاونأب فرخزم جم رصقلا اذهو ةماعلا هسلاج يف جاجحلل ادعقم

 فلا نيددرأ نم اوحن تنلب هراوجي ىذلا مماجلا ىلعو هيلع ةقفتلا نال |
 درع دنع ىرامأت 0 هرد فلا

 رد ماعد ىلع هباردح تعفر كف ثدب 2 بلا حنابق نم

 نماؤآل لع نكلو ميرلا فالتخال مايأ هدم لاو قع

 نيكد ىذوعنسملا (زراما» تاورقلا 90 مءال نادلبلا موقت )1(

 تربت دنع 1 يش ال (ه) ١١ه * ” ىدوعسملا (5) همايال ًاقاب ناك هنأ لودي وهو

 23212212213-22 73333 1:222:402722337:1- جس هو دهوندووم
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 ظذ21 111111 مك شبا: 712 15 3[1011:77177171153237:787131217-1771775235 ك3“ 717:11



 اهم
 نوكيو لؤيلغا 0 عابن *ةحاس 1 نفس نم ماقلا 0 0 150 1

 . نم هعيب نودبرب اع نابرعلا ابيت 0 ةنسلا نم ةمولعم مانأ يف قوس اهم

 نولحتال مهناف )١( نينبلاب ءاب الا طافتحا اه نوظفتحم ىتلا دايملا ليملا

 )الا لغا كنم اعبي م أس اذاو لانا لو ليلقلبابنع

 0 انّتلطأ اذاو ودعلا ند 00 5 كل نولوه كلؤس يف دودرم 5

 داش كل 2 ردا ناذ الا تعط ناسفلا اهل

 01 دا قارعلا نآدلب رعأ نم ةئاملا هذه لوأ يف تناكابنالا
 - نيمدرأ ذنم فراملا نوعاطلا اه مقو الف تاريملا ةرثكو ةبرتلا بصخ

 بارألا أهيلع ىتا تاعاجلا 0 نودسلا ىءانلا تاريو (هشح

 ما ىلا نقلا ن اييلع ىلاوت اهب اعانكسن نع نماثلا يناحو لالخعألال

 عراسفءابولا ن اين و مسا 5 انآ ١ هادم ردص .يف

 ةلوانملاوةلصاوملا برق نم ابيف مهل تسي امل |مناطيتسا ىلا ةراجتلا ل

 اهنموأضيأ نيسمح ةرصبلا ىلا امنمو اخسرف نيسمخ ءاروزلا ىلا اهنم ن ,الا

 000 ا ا او تيفي املأ ىلقو كلذ لدم زاوهألا لإ
 .:قارغلا قاابطسو

 امداخ ه وب ناك اخيشاهف تعمل ىلا اعلافتتالا لق ل قفا دقو

 ةدؤفالا هنمرطفنت ئ راح نم ىندحف نلاعلا هللا ةيتضاح جاجحلا كْيَح |

 “ا للا 0 تاوسللا نيس )010



 يا ١و

 كا 0 0 7 لتسي 05 مهباحضأو تعب لهأل همحر

 دلع ندع ىف 0 انا دعو للا ا 0 نبذل 0

 00 اوقالن' اذا همايال ىناثلا 0 تح 0 0 مهلبنذ

 طق نمو باص نمو ةحرابلا ل نم نولءاسش قاوسالاو دحاسملاو

 نوفكنتسي اوناك هدعل ءارمالا نا ثيح جارللا يف هءلاظ شحافت دقو '

 هنا رض !ومقح اذا جارخلا صقن نم ( ١  افوخ ارا ةءالو 0

 ىلا هلمح ناكام ةءابج اوءار اذا سانلا لظ ىلع رارمتسسالا و ءاةض

 )0 لالا نم ةفيلخلا

 نمسلاىلا الثام ةينبلا ”ىوق ناك هنأب هثروص خيشلا اذه ىل مسر دقو

 00 وكس 0 نم هيغدصو هنيبج ىلع ابيصتم قرعلا لازب الو

 ا هروج جاححلان منوف رعل ةيمأ ىنب كولم ناك ( 00 يعم يذلا نتا

 نازل ندير در ل ند ا ا تح دع م ف ني ةفوس
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 ١( .هلادتتسا مطقري ل | ديلا لع هناك ع ها كضاتك فوك منكل و ناك

 درا سن ل ةيعاا ل ناو هريغب

 تءاحف ةلالغ يف ةفيلطلا لضفت دقو ةيرع سوقو ةنانكو عرد هيلع ناك كلملا دبع

 جاجحلا ديلولا لاقف تفرصنا مث هناراسف تداعم تضمو ديلولا تراسو ةيراج

 لوقت نيا أ بع ةنبا ”ىلا اهني لاق للاوال كاف دمت انأاب هد تاق

 1من 4030 2 4 هوم د تماس

 || جاجملا »نا ايلا كلسرأف ةلالغ يف تنآو حالسلا ف حلستلا ىارعالا اذه كتلاجأ |

 ها .قلخلا لتق دقو كب ولخي نأ بحأام هللاو تلاقو كلذ اهعارف



 ظ 0و

 ديدش اكو . هياع دفاولا ربظ مصقت ةءابمهل تناكو (::) ءارضخل ةماعل

 الف ادور ديور ملكت مث هف رطع عقل رمل دوص اذاو هبط+> يف ليؤملا

 ةرحز] رجري 2 " هف رم نمهدد جرخيفمالكلا يدءازمب ىح 0 داك

 ا مدا
 : ديحبلا ىدقا ف نم ام ا ا

 تاكتراو ءامدلا كمتس ىف (؟) ةذلدج ناك هنأ ىبأ. ىنثدحم ناكو لاق ٠

 َّس كالملا كبع ةلدسرا املوهاوس اهبل ةفيدسإ ! لو هريغ يلع مدع : روما 1

 ةوقب سانلا ىلغو.رازالا شي ججرخ ربانملا هل طويل قارعلا ىلا ناورم ٠

 ميغ مهو 0 رك اوك هورتح نال فالق هسا ا. هلابال  لاحترا

 د ع مخ دوا ”عيعر هزي كو دسع سوم 2-2 تا ا ىو 1 ذل ع ميرسعا هنيدي وا:
 | تادعأ نيب ممدجوأ ايف تبل لهال نوفلاغ نييومألا ضرغ

 : ىلع مهلمحف ىبمو رمأ لك يف هنأر ىلا ةعجاو ةل هع ماو الا مه

 1 هيلا ا ب ع كح و هحولا اذه نم ةم 5 0 ع :

 تيلا رادج عدصت نأ دعب املهأ
 ىلع ةيمأ ىنب كلم ماقأف مار لا ى

 ا ملظلا اذه

 | قرشلا م02 شا رخال دارأ نايم ن دوافلس ل 2 هم وقو

 ثدملا لقانت تياردقو مشافلا م ايلا اذهرابخأ ن هرم زينل فل 5 ظ

 ظ دايز نع نييرصبلا :سلاخ نف.ثندملا ٍلقانتك نييطساوا هاّوغا يف هنغ |

 ظ اج هلا قيشلا مام ربغلاو ناوهلا نم قارعلا اخ دق (هالكو هس ا نا /

 ' ةءالولا نم الوخام ريبدن يف لضف امها ناك ناو ايهو نيملاظلا ةاغبلا نم

 ' هطبضو لاجرلا رباك أ اهب هل دبش ىتلامالكلا ةغالب يف الضف دايزل نأالا

 م راكلا عر ١٠١م ىدوعسملا (؟) #١١ دقبلا ) ١(



 يلا «0و
 ظ نييقارعلا بلغام ىذلا جاجملا لضف نم ظعأ مهسفت ادالبلا لهأب البلا

 ظ ساق رتابلا فيسلاب الا هكتلم مارق امو مالا لع

 ا

١ 
 نا وزنا ئربك قا اعود ملا

 نعهباحس قتفنا دق بيطر ليل يف جاجحلا ةنيدم نعانلاصمتا نك

 ١ ةاذاحم يف انك حابصلا رفسا اذا ىتح رمسلاب هنم اريبك أزج انيضتتف رمقلا

 نمكلذ مقوف نابرعال ةيورضم مايخ هلوحنمو ( )١ نامرلا هل لامي رصق ٠

 تناك دا ةوادنلا:ءاشو ةراضقلا يمل يف ايندلأ نمت راعتساالاب مق مقوم ىسفن ا

 ؤ ناكو دحاو تقو يف رظنلا | ملع مهيار هجولا اذه ىلع اهنم دادضالا
 ظ ةلج نم هنأ تربخأ ميلظع اضع ءانب رابنلا رخآآ ىلا لهسلا ردص يف انل حولي

 | رويتلارهلا كاذ ذا يهو )١( نيوزق نيبو هنبب جاجملا اهماقأ ىتلا رظانمل ا

 تدقوأ وأ الكر ظانملا تّْدف رابنلابتنخد جراوملا اهيف رهظ اذا ىتح ْ

 ْ ٠ كلذ م اعف رظانملا تدقوتساف رآن لبللا يف

 ) ةيرستاو ا بارع نع ءرخآ دع امو ةلجد بابع قرتخت لزنإو ا

 ..تازافرجفلا عولاط عم نئادملا ىلع ءانلبقأو (ع) اذاولك لب ام رطاملا مث |
 | ةاغيف وه اذاف .ن ات اع تك هان عقلا نا وبالا ىلع جرغتأ وبلا ىلا

 | نم آو هضرعو عارذ ةئام نب ار ط غلب ناقنالا ةءامنو املا | ظ
2 
 قاف نملو اعارذ ني ملك معاج و ترد 5052 ْ

 يف اهم

 م2814 توقإ (53) م1449 توقايو ؛الا#١ ناكلخ نبا( )١

 رسكدح ,ىدوعسملا 2
5- 



 ف هبغر لاقو هللا هاعر كرب 3 لا هضراعف ةففتلا معو ةمدخلا لعل .

 كابا رادتقا لعدب لدتيالثامهكرتأو لعفت ال نينمؤملا ريمأايرثالا كلذ ظفح

 نع امب لثملا برضإ راص ىت> ايندلا ظعماوبج نيذلا ةرساك الا .

  دقف نقلا عاتملا نم هيف ناكامو ةلوقنملا هفراخزو رصقلا ةينآ امأو (1) .

 اا الان راع داتا تلا لاما تيب: ىلا اهنم لو محملا 0 ظ

 ظ نأ لع ناهذالا ريح امم نا ةنالاو ةماخفلا يف هنأش نا لوقلا ةل-جو

7 3 3 
 ٌ م

 ْ وأ شءن وأ مر 0 الغ 0 هيف دجوب |لَقَو هنم ىبعا وهام رج الإ

 | د2 ىف شرعلا هيلع ردبتا ال دييشتو تئاجعلا نع وه لايك
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 ةهل ١ روص اللا ةليلملا رات لإ نم 0 همؤ قر هلو ماكحالاو ةفاحملا

 ناو ر شون ريما ىرسك اهب زوفي بو رح دهاشمو . ةرساكع ابسو . ةربابج

 00 هواك نيطلا 5 يف سيل ىذلا ءانفلا لود“ 0 501 دق مايالا

 ىلع اريبك ابناج هرجا نه لمح ءاروزلا ىنتبا امل رفعج ابا نا هلك كلذ ىلع

 هتذخ أ ناقو ةحيصتلا يف ةنيلملا همهتاف ناوالا اذه:لهأ كلم اوبلس نذلا

 . ىف عرش مئثابيرق هنعرصال هللاوف هموَقل بصعتلا الا ىبَأو سرفلل ةرعنلا

 ظ را هكرذا اذا ىتحرانلاب هامحو لما هيلع بصو سوفلا هلاك هيج

 رار لاق مدولا نع يناجتلا يف هريدتس كا ىلا تدب ةحيضفلا فاخبو

 لؤقي ثيح ناوبالا فصو يف ىرتحبلا كلذ ركذ )١(
 00 فودملا حر نا هاو هوناو لئاوم الخااو



 40و

 قع نردتسا نأ" ىرا. ىلا تلف خا امانهمديال نأ ىرأ| تنك هن نسل
 اهفرعق مجعلا عئاصم نم عنصم ا برعلا ناطلس ردع لاقي الث كالذ

 ا 0 ًالااذه نضاناح ضف ناد كلو فم نتا

 نمدلا كلن ىلعو ابعولط لوال سمشلا تناك ناويالاب تنققو الو

 لِمأتأ تدِمَيَف بارما وويط هيلا منجم ىلا راكوألا نرام الد

 رهدلا هيلع ىنخأ فيكوردقلا ظعو ةزعلا نم رصَقلا اذه بر هيلع ناكام '

 وعاش من 2 1 ران الا دعاكم نع ةدع كلذ د

 تاني ال[ هذه لوقت |

 روفولا ارينملا ثناء لا يما سلا ا
 رورخم لهاج تلا ليما نم قي ولادبعلا كييدلمأ
 ريفخ ماضي نأ نم هيلعاذ نمماندلخن ولات ار

 قاس هلق نأ أ داو رس كوالا 7 ا

 روكحذم 'ههم قبب 0 ' ورلا كولم ماركلارفصالاونبو

 رواقلاو هيلا ى  دداو.هايد ١ كلا وخأو

 روق د ءارذ فر 0 ايي ها

 ١ 1 00 114 1990م جل: بس بير يجر جيرطجر

 ١ دايف نونملا تفر هم || م . اللا : ف طغت ل طع تاق امان نقلك دلك" قمع د دس ع تحس سنت اع ع شا تل ص ا هن عن“ قش تلطيف يق يه روشامو# ٠ ٠ كح دوس كج ومحو 5 1117 1 م

 انءالقا ناكو رمعلا هنم حربي ال رطاخلا يفريثاتراث الا هذهىارل ناك دقو

 روح م هنأبف 3452 تا
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١ 
 ْ تغرف دقو مالمسلا راد نم 0( سا رف 3 ىلع نحنو ربظلا ليبق 0

 )١( توقاي 5*#/541407
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»( 
 ا ةك ) هلا نارا نامي نم مول رجا شيلا سال لوع نمسو ف

 نم لطم ىلع انرصو )١( كاوربنلاب فرءن اعضوم انزج دق نو همركو

 « نادلبلا مأ ءاروزلا ظ

 © مالسلا راذ ىف ىئاقم )

 | عمات ىهو ةمتعلا ليبق رطفلا ديع يف مالسلا راد ىلا ىلوصو قذتا ظ

 مهعما مووت تاهنلهل نيسدقملاو هللا همحن نيحبسملا نم دعاصتيو راونالاب .

 ول يراةرعلا بأي ءاجحاتكرم لغرشمملا ردنعتو ةئنيدلا ءاحزأ ١

 | غابصالا ىبأب ةّيلطم ىهو ناكملا اذه يف ةكبتشملا قراوزلا ماحدزال |
 )00 1 ل ايد ناك وح: نانطا ليداتتلا راوثأت ةعصرق ١ ناؤلالاو |

 ] هبرفع تفقو ىتح تك ان تمدقت م : اجلا دبك يف ةرِواب هبشأ ْ

 | 0 ناحلاء وضم ال الخ كناك لا ةفاللتا روضق نم لطم ل عو رسما نم |

 | عومجب صغ دقو (4) سابعلا ةريزجم فورعملا عضوملا يف ربلا كك

 نم ا نذلا ةلودلا هش كولع اويل دولا سلايطلا ودل 850 قوما

 ْ ايملو ثيبلا ليغ نم مهتادبش لع أنزح ةفالخلا را ِق داوسبلا اوذختا

 عيمسلا وهو هللا مهكيفكيسف » لجرلا ىنتك نيب اهيلع ابوتكم تايعارد ٠

 قاغالا (مر دادغب باوبأ نم باب وه ( ؟ ) ١ * ١95 ناكلخ نبأ (1) ظ
 عضوملا اذهب دادغبىف مقتةرصبلا نمةدراولا نفسلاز|ىدوعسملا ف ( 4 ) 189 *5

 ظ
 ا سنالق مثاملا لدب اوذختا دق ةعابج تدهاشو ملتق ىف ةّسمأ ع ظ

: 
 ا
1 

 ظ
 ا

1 
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! 

 4 ب

 4 بق 0 ٠ م

 ىذلا و رخمج أ نأ لا كلن يف هديل نا . شعل (1) قرأ« ملا ١

 ا(ئمسابلا ىساع ىأ (؟ ) ةعيطق نع م ةنيدملا ٍِق 07-55 ظ

 ىبأ عراشب فورعملا ريبكلا عراشلا ىلا اهنمو (م) ناديملا اهل لاب ةلحت |
 ةقايدحلا هلو عراوشلا نم نوب ام لكلو نسحاك هتدجوف ) رفعح

 كيع 5 هكراشي ناك ناو (ه) اعارذ نظيا ما هعاسنا لوالا را اهماع ا

 ياهلا لع(: ) ماشلا باب ةلحم ىلا ةنالطار أد نم هأ ووْط ىناثلاو هربغ

 9 22 ةفالخلا رود 8 تاتا هيف ترص الفا مم حصأ نايمالا 8 سل

 رفعج وأ أمعفر ىلا “) ءارضكلا ةبقلا ىلع تذغخا لو قبعشلا ل ظ

 اهراوجم امو ةنيدملاتاهج ىلع اهنمفرشيل اعارذ نينامث نع ديزي ولع ىلا

 ةلالدلا اهنم نوكيل ةبيسجعلا موسرلاب ابليجتب ىنع هنأ منيتاسبلا نم |
 اشقر ركل تنكشف لامعالا مءاظع لع هرادتقاب :دابشلاو هك هع لع ا

 ' ىلع ع دق رون 0 ليك اماك ءاضفلا ف هعفت رم ىفو ةليللا كالت ظ

 ا

 . | ماحدزا هيلع عماج دجسم ىلع عراشلا اذه ردص يف تابقأ أ

 ارمم نولعجمو سانلا نوعجرب فويسلاب نيّطنمتم لاجرب اذاف هيلا تلم

 ا قاغالا (#] توقاي اهرك ذ (*ر هه * ه ىناغالاو 556ه # ه ريثالا نبا )١(

 1 )3 1 :ودإاخ نباو ه ريثالا نبا ( هز ١ * ٠"” ناكتليح نا 4: 25

 ىنيوزقلاو ىدوكسملا 6 ريثالا نباو ناكدخ نبا م ا



 هنو

7 
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 ” .نرم دوس باث هع َنييَملآ
١ 

 5 ٍِ 1 ب ٌئ 0 1

 بكرو عوممجلا ني ىراو ئح نيعلاب 4عبل ا و ' 2 تراس ناو 7 اي :

 نم بجاح دب يف اهمال ناكو ةضفلا نم ةفيفخ يلح اهيلع (م) ةلغلإ ٠
 . ةفيلخلا باجح

 هل لاش ةحاصفو نا هأ بيطخ ريذملا لعو ديك لا 2 ًّ

 ظ نم تايالا نولتي ٌة ةعبس ءأ رق هلم هب رم ىلعو (؛) ةاطرأ نب جاجملا >

 'رم اوغرفإلف ةقلتخم روسو ةقرفت» عطاوم نم ةنآ ةثام يلا نارقلا

 ْ نم ىغمأ مالكب ايعاناجاتا هعملا ل لاس يلا ترياطن مموالت

 هتيمل ن نبع ا وللا يروا ربا نع دحو فهر ا

 .ادعام اوعاطخم نأ ةفاخع اوتكسي نأ تيتو الا مهتمدس ام ىثأ ءابطملا نم
 ىلع هباوج نم غرفاذا ىتح هعناتيو مالكلا هيناوب ناك ىذلا هيقفلا اذه

 رض ىلا نع تددادازباو للا 5 ل عقدلا عقرل 55

 ناس لع أم ىتاف تالا الدرب يف ذخأ نأ ىلا سو هيلع لا

1 
| 

 هع
 د

 ٠  0 0هل 2 00

 ا ىلاعت هلوق و هنا 6-5 ا ىقتنا د ا لو ميدعت ريغ نم ةءارعلا

 )١( هيلعو دادغي ةفيلخلا ىأر هنا رييج نبا نك ذو:نوع نبا (؟) ديرفلا دقعلا ١
 : رفعج ىبال ءاضقلا ىلوهناديرفلا دقعلاف 12 نودلخ نا (*) ربو تاذ ةوسفلق 1

 ا ااا ا ا ال 1 ا 1 )/١:["ر_ر_©؟[+؛سظٍظ[ً!|ظظأا|مجمل هاا ااا ا ب

 ش نيضرالا ف فيفخ 0 00 1 1 وط ديرعسمسبي

 محرز 15: 0 71207 71711011 772:1 ال1 3577717” رطتا 721 1 طهمم13770741511101217:1171775711 377715210121 1نتتمنا

0 7 



 ا ١ دي 77 هي ظ

 رك ذب ةبطخ قمنف بالا )١( همسا اهيف ركذبو عفر نأ هللا نذأ توب يف »

 بالا فقول ادادرت ماللاو ةنيللا فلالا ماعجس ةيفاق نينمؤملا اهم

 ءاشعلا دعل ام ىلإ حيبسلو ةءارق نيب موعلا عم دحسملا يف لزأ ظ . () امتاربع هللا ةيد1 نؤيعلا تلسرآ ىتح « لاصالا » |

 مونلا ف دحأ ىلعل ليللا ةشب 4.ف تدبأ أعضوم 0 ثح رذف ديلا ٍ

 عوطل ناك خلا تدنعراف رسلا» رسام ع ل ا

 ىنذاتسا ىلا تركب حابصلا ناك ايلف مهريغو تاراجتتلا لهأ نم ءابرغلا هلي
 نم ةبرقع (4) :نينآيزلا ةرطنق يف (") ىسيع رهن ىلع هلزنمو فسو ىبأ
 حانج 8 هدنع ىفايضالا كك نسا لاو ةفطاعلاب ىناقلتف ةفالحلا رود
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 مدخعإال ذا ةلودلا ةءدخ نم هيجنرا ٍّ عولب ىنامؤل وهو هراد 2 هدرفأ :

 ىلا ىناو . انريما كنمرب نب دلاخ دب ىف ةرازولاو اهيتارم يف الح انموق

 لاو لمعلا نم هدفع تدحو دقو هيلع همفلا 6 جرا مويا اده

 . لاجرلا رودص يف هلثم ردنبام .

 :6 ءاروزلا نساخ نمت و د 073

 اهئايحأ كابتشاو ةراجتلاب ابقوس جاور ءاروزلا نم تربك 1 دقلو

 لوقيو ١١6 لقوح نبا (”) ريبج نبا ةلحر نم (؟) رونلا ةروس )١(

 دادي هبا 72+ 4+ ناكلح نبا قروو:تارقلا نم دحابمتا تام 10 ل دل
 ١م * * يباغألا (5) نيتايزلا ةرطنق راوحن هنا ١ * ٠١١ و راننالا ةهج نم ْ

 ء مج د ١ ناكلخ ناو



 نا ام نارمعلا ياسا 00 تعج ىح نيكس رشع ةّدم ف ةراهلاب

 ش ميلقالا تيطو ءاوهلا فطل نم امدحوو نامزلا معد نم تيد ةنيدم 6

 | 1 اتقن ام ايفو :قارعلا ندم ىف هته دوجا سنل انم لع مامون نعد يي اعل

 | نم اطالخأ خركسلاب تعج دق لافتحالا نم ةبامن يف اهقاوسأو نيعالا

 ١ سرفلا انتعاج 0 هنافابنم ةغاصلا قوس الا عانصلاو )١( راجتلا

 ْ رهوملاب جاجزلا نوبصو ثيحنشباغل | م متعانص يف ةداجالا نم اغلب دقو ا

 ] املا ديت وز اادعأ كرا وسن ماو ماعلا ةلعاد + 5

 مسرلاب اهتعانص نومكح اروص تاماحلا ىلع نودختيو . اقارشاو انسح

 | () ريطت رويط هيلع تروص دق اماج كلذ ن-تءاردقو قئا. | ةلئاممىلا ْ
 ا 0100 ٠ اختل ءاضتلا وي شو الع ضعت باتعارقوف نعول

 | 112 قويلا هده فرط ىلإو . فرطلا :تقوتبستو نفلا كلمت ةكتع |

 ةراجتلا نايرال نيك اك دلا نوني نيئانبلا نم ةعاج (م) نلاع ةقيوس ظ

 / دعبيل (4) خركلا ىلا قاوسالا ليوحتب رمأ ىذلا ناطاسلا نم ةراشاب ٠

 1 هراوج نع سانلا طالخا

 (ه) مهعئانصو سرفلا هةسدنق ىلع يب املاف ةئيدملا رود امأ

 ١ سرافريواصتلاعاوتاب اممح .ةيدحسعىفحارلا انيلعرادب .ساونىبالرعشلا اذه "5 1
 أ ريثالا نا ا خركلا ةلح ىف ناكل نبا 0 (4) 07 د« ىناغالا

 مام ةمدقملا (ه) دادغب فوج ىف خر كلا راس قح 5 خركلا هادو | نم تدتما ةرامعلا نأ مت امميب لصم اروس روصنملا .ةنيدموخ ركلا نيب نا هو 5



 « و

 | هو دالبلا نم نولزني اوناك ثيح وأ ماشلا يف مورا تقام
 ظ عر عقتراام ر الي ىو )١( ) نيمِباط ىلع ةعوفرم واسلك ةلاي

 ١١ نيطلا غلب نأ (؟ ) ليسلا ناوأ يف.ءامل اعفد ابساعام رجحابو ضرالا

 ةمللابا ةسمحو ءاعط او اصف وج الا قلص م مهلمو هئم ناك

 . لصاص اذا دلصلارجحلا ةنركح ةنر هل نوكتو اسباب ريصي ىتح(*)
 اوشلا ىلع اهذفاون ”لطتامناو مهلزانع طيحت ر اوسأ ما وملا ودل فلو
 رظني نا هل رست ةباد ىلع وا رجح ىلع ٌراملا عفترا اذا ثيحب (4)

 ١ ماسقأ ةئالث اهناف راسيلا لهأ نم نيلومتملا رود امأ(ه) تيبلا لخادم |

 | . مالسلا سلاح و مدنا تارجحو مرأا ريصاقم ىهو دحاو روس أهعمجل ا

 ١١ ةنك اننإ راسو نامرلاو نيحاياو لوتبلا اف عوزت تانج ماسالا
 امفومسو اماردج لعو سنا اجاورجساو اناحرو احور نول ىح َ

 | كايرمقلاو تازنالانئاف جو نم قم ءانستفوأ نّولم مسر يف شوت |

 , نولملا («) جاجزلا نم اهنوذختي ةياتكرودلا () تاداّرو ا

 ١ نم اموسر أملعزوقلعي مث هريغو سونب الأ ن نم دوسأ بشخم اهنوطوحبو

 ل نمةبيرغلك اهف دليم وناراعزأو اراثوانوضغ لخت ساحلا

 ١ لاج نم ىيجعيل ىلاو . اهقارشا ىلا رظنلا نم احايترا نيعلا ءلتمتف ا

 يناغالا رك ذ (9) مو د« # واليا“ ا# ؟ ىتاغالا نم كلذ ىلع لدتسي (1)

 ْ 0 _ نوداخ نبا (*ر دادغب ليس عوقو ١155 * ه 1

 اال ىنوزقلا 7) 1١9 * ١ا/ يتاغالا () هم + ه ياغالا (©)



 زد 1795-7395 137 قت

 ٍ مييلع يحال اذاو دقو لو فرتلا ليدس ىلع ايو القمل نحل ةرورضلل

 257-775 جدو بر ج77

 ناكلحلا نتا 6 ا ىديلالا

 ك0 اا ا ا ا 0

 نم اموعفرب 71 بايقلا ناو ذا اضيأ جرا ى م هتليزي 0 مهزابم

 ٌ مسصصج بوس حسم سجل

 ٌْ ع ءلا قو ||| لشي حامرلا لاثمأ كك 0 حوطسلا قوف

 ٠ ءاوهلا ىف ةّقلعم ىه امنأ م ىلا عا ةيدنلل تلا ا

 ةيوطر ل اهاها رمتفيو ءاروزلا 8 هحهو دتشا ا ناك امو

 ةشب وا مهقاوسانم قوس ول نا لق ..ءاوهلا ىلا سفنلا رامتفا . ءاملا

 أممف رغبت كلذلو ) ١ 1 ةل>د | 5 ىرؤغ ا نم عبي أم نع

 أابفصو ىنعتل. يلا ) ١ ( نيحايرلاو رهازلا رحشلاب افوفحم اللا اا

 2 أقا ف اباهالو : ءامبو ءاماهلك ءاروزلا 1 ىلع ا ادهو : ءأ زغشلا

 ماخرلا #3 ةفرخزم اد_مع ايداع لوءفريق هاك ف ةنانع ص اولا

 5 امو 1 م ) مهذلا ن ٠ م ا ه_-ثوقنم أيأق أاهقوف ن ٠.6 كتراودعفو

 اهداخا نم أوعسوتف . لويعلا أمم 7 ل موسرلاو 4 ةقبإ راغلا شومتلا

 0 كار 1 نال ايف اونافأو ضرالا تح انارسا ودينا: ىلا

 . (4) نولوي
 .٠ ف 5 0 5

 اود الغ قفنا هنا ىح ةنيدملا هدب راعج ىلا ةنانع ثا دعلو

 ىجراملا دولا تا قوف أهدقع نقلا نلاخاو ةفالملا رودو عماجلا |

 ك1 تب م ا و ا د دو سد ع ا ص ع ا ٠س صم صح م يم دع جب د سس ع ل هد سس سس ا سس جمل + ١

 1 (مس) همال ١# توقاب 0 ىديلتالاو قاعالاو هالو ١١8 ةمدتملا (3)



 4مل

 ةلودلا 3 ل 00 و "اناس نم

 ءاّملت وهو ةفوكلا ناب ىناثكاو.. .ناسا رد نم ةيسابلا ةلودلا لا

 ةرسبلاب اب عاراو" برغلا هي ا نا هوو ماشلا ب باب فلا ةيوكلا

 (:) ماشلاو طساو نر. اهباوبأ اهلا لمج دقو . ةلحد ٠ نم هل ردع و

 نع ةروز“ 3[ خاذلا 0 0-2 8 ةمشلا دعل ى 0

 1 انغياع ف أ ا نم ءار ل أبمف كاس 58 اهلاج ىهانت نا 3

 أماف ةفرخزملا 0 نم ناك ام أمس 3 عواد لاو ةماخملا ف ةناغلا

 0( ةارصلا ةرطنق ٍِق دحمسم ةرايز ىلع 0 تينا ءاروزلا ف 09 ةريثكل م

 دجسمو . ةيب راب ف ورعملا (ه) عضوما يف برحنب هللا دبع هأنب دجسمو

 0 رزيللا هتنب رخآو (5) مرحملا عراش يف ةبطحق لا نم ريمأ هماقأ |
 ةئامالث ن ةاككلا ةيفو نييحا قاف وهو( ؛7) ةينارزيملا ديالو

 ضئيصملا هدب لش دوس . ةراد>ح نم هزدكو بهذلاو 4مل نم ليدنق ظ

 120 نوصغو راغو حيفافت روص هناط.> ىلعو ها لك ضاقت 0

 هريغو قامرقلا رك ذ (مر مس. نادلبلا موقت (؟) "81  ه ريثالا نبا )١(

 ء 51دك عضوم (5) ماج فقالا 2ع وادا كيلا نوال دادغس ناك هنا |

 ريثالا 5 * ٠١١

 هم#50 4 توقايو 58 * ١ ناكلخ نبا هركحذ (ه) ١١ا/* 5 رمالا نبا ١

 نبا هركذ (7) ١5 * ه ىتاغالا هركذ (5) "مرهاو ٠ #« 7:٠ قىدوعسملاو ظ



 كرفت

 آب يسال ةنزا قدام اروزلا هيام يف نسيلو حلاو 0
 راوجب ىذلا عماجلا دجسملاو («) رابنالا باب ىلب امم )١( ليجد عراش يف ١

ْ 
١ 
١ 

1 

5 

 5 ةفالخلا رود

 4 0 ىف ةينارصتلا#) ظ

 : لايجالا فالتخا ىلع مثالا نرد اط زل ءارو د ف دقو

 لهاا الو هموق يف 1 000 لايمالاَو تراتكلا دعابتو

 تغلبو ميعنلا زب رس ور را هدأ (ع) ماشلا ا

 الا هييبحأ ام طق دمعلا كلذ يفةنيدم هغلبت مام ءاخرلاو ةعسلا نم مهتنيدم ظ

 سابعلا ىلا نم مييلا راص ىذلا لاملاب نوبلقتي مهنال ةراضحللاب سانلا ق رغآ

 ظ
ْ 

 2 اذا ئخ ةفالمعا لع دم نب لاورع عراقام دنع ةشاعد | هجو ىلع

 ىذلا لاملا عيمج عع مييق قرف ثيح هملا مهتم نووضنملا ةلص لزخأ همأع نلاغلا

 : نان وجل 5 زخ يفهدحو

 .ناملسملا 0000 مد>و ىتلا ةعسلا مهيف دجأ مل ىناف ةنارصن || مأ امأ

 ئدوقسلاو 58« 5: يثالا نبا هركذ 9 :ةىلاع 2-0

 هجو لع ىزل ن0 ةيدقملا ىف لاوقي (*) "م5 *:6 فرطتنسملاو *6+- 1

 رصمو قارعلاو ماشلا 1 نم 0 ضرالا



4» 
 سس سس سس يسبب ببسي يسيسسس

 ناب أمه هنع هللا ىكر باطما و 0 0 ا ديعلا ناك دقو

 ممامرحو مهيلعقييْضتلا بوجوب ىف هنأ اك ةرامالاوةمالولا نع مهصقي |
 ١ طرتشادمف كللملا نم 0 لع نر 3 عتم ىتل هعفرأا نم عاتمتساالا |

 ةسينك الاود- اهف الو مهنئادم ىف اوثدحتال نأ دهعا اذه يف رمح مولع

 نوربظيالواسو-اج مهلز ايف نو ماو م مم ومعطل لايلثالث

 اودارا اذا مهسلام ف نيعاسعلال نوموعيو | هيلا لوعدي الو مبعرش

 ةفانع و ةوسذلق نع مهسلالام نم عى 8 6 لوهشتي 0 سوفا ا

 الوجورسلا ديد ال سل نريكك : نيلعل اللو ناسايط الو ْ

 3 مع هن وأمل الو حالسلا نم ا نودخت, و تف ويدل نودلعت

 مهسؤر مدا اوزجب ناورمتلا لوعيدا الو ةيب رعلاب م,ءاوخ - نوشفت |

 ءىثيف موتك الو )١( مهنابلص اوروظيالو مهطاس وأ لعرانزلا اودشنو

 أة.ةخ رص الأ يراك يف سوقانلاب اورمخإ 0 نيملسملا قاوسا نم

 مل نكلو مالسالا ردص يف ىراصللا ىلع ًازوظحم نابلصلا راهظا ناك ( ) ١

 1 نم مط لب مهم داع نمءىس نا كلذ دعلا نع ناملكملا سوفت 2 قس

 0 ةساعلا ةلودلار ردصل مهر اعشأ ف ر وهدم وهام ناملصلاو نابهرلاو ةرودلا ا

 1١١# 9.11/ ىناغالا يف نيروك ذملا نيتلا نيذه لثم |

 0 صضصقفم بلصو:# لازغ دصح نا

 نتورش لكم لذايلا © 0 0

 1 ت71 1 ا 11 157713 0 ان 117757 م ب ب اجا جل بج س5 م7161 ة:7707:77:71701577317 ا

 كنز ا ا 7777: سيحمل



ٌ 

 هوو ا ل ل ل بس ع

 0 ؟) ضفر نو صاصر 0 ْش 2 نم ماخ 7 اقر يف لاك نالت

 هلع 00 د 00 الو مها هأنوم م مم ا اوعقرب هلو ا

 اور الو مهلزانمىل اعاو اطتيالو م 3 00 ءاورتشيالو نيملسملا م ايد |

 رواجن مف 0 رب رقت هم كك ىذلا ( 57 كيه 1 || 0

 | اسال ادبم تناك ّىتا نادابلا نم اهريمغو زاجملاو ةشيدملاو ةكم
 ةلودلل ارهتسمو

 يار هل ءامك ل ىذلا ميظملا كاملا هل دطوتو مالسالا مع امل هنا م

 ْ ريهحتلاب مملماعم كل 0 نم ةلو دلا 3 4ع اللا صضعلا

 1 و لطم اورد الو مالكساو م الاي ودال نا مهد امشماكحالا ف أ

 ' قش نم الا ةقزالا يف اياطملا اوبكرب الو حرف يف هوكراشي الو (-) منأ»

 31 سعال اووجل ناوةدحاوةيحان نم,هالجر زوكست نا ىا 4 ( دحاو

 دكو مامللا هب لخدت متاخ ةأرملا قنع' يف ن 0 مهريسم يف قرطلا

 : نوبومالا هي ريع 5 كلذ ريغلا صيقا ا 0 دك

 نر 21 ءأ اهلا لعح عدلا وه ةءورملا نم راعج راو 0 نم مملبق

 1 مهءاصقاالا مهماع ةاذ ناوكبام كسلا 3 8 نم مع 5 0 م 23 ّق

 | ارادباسا اق نرسل نع رهزيرتل اوناك امني (ه) مهنؤمازتلاو ةيالولا نع
 0 ف مهلاح تع يح متم ) 5 ( 6 00 تاو مييلا مب رعت كلذ

 ْ اولا سا معلا قرطتشتلا ( ؟ راندا دي 5-7

 ا ١ه١#<ىلاغالا ثرام1#١ ةرضاحلا( ه ر #5909 نيدباع نبا' 4 , 5*5 ديرفلا



 51 ..مجاف

 ع م 2 م,ةلصاوم عطمنت و نيماحملا  تاداعأا 0 نا كلا
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 ةلودلا ] ظفح نال ةسايسلا يف نظنلا حالمص نم مم 3 اذهو .ةلودلا

 / مالسالا يس مهلك قال ا ْن 5 0 ١ دي/| لمال نا

 مهتجهلو مهننل مهيف توكيل ىبرعلا ناسالا ىلا ةمذلا نجا ةلامأب امإ

 ْْى
 داهطلاو حتفلا نمز 8 نود كارلا دفا راتخا ذا . مايالا ندا

 ١ لمح هد أ تق ةولا كلذ يف اود. 4ك م ىذلا لولا حالا كراع

 مالللا و ملسلا نمز قره و مهدعل“ نم 0 نس َِ السالاو نولشلا

 ةفرضتمو- .رودصلا قالتثال ةاعدبم نه ىلا تر اةساس ار ا

 بدالا لها ةكراشع مالسالا مجظعل ىلا هعيرذو . رود_صلا نع نئفلل |

 تفرعورعلا ةلمح م هفرع نيذلا مهوهلامتأو ةناسايس ضف را

 ءابطاالاو ندا ءارعتشلاو : نيمدشملا ءايطقتاو . نيلوالا ءاعلبلا مهل

 نب قاّربلاو ٠ ةدعاس ني سقادبف .: نىدصارلاو نيمجنملاو نييساطنلا

 تاصلا ىبأنب ةيمأو ديزنب يدعو سيلا ؤرماو . ىئاطلا متاحو . ناحور

 نمءامللا لزب ملو ةباطللاو رعشلا ةغالب ميلا تبتلا دق مهريغو دييز ونأو |[

 أ ل مع هيلا اما ىذللا عضوملا ن ٠م كلل نولواتي مهتلم لها ا

 معلا لهأ ةرضاح نع مع ءاطقنا لع مشرك ذ قرشا لمخف مال ع ا

 اهذختأ ىلا دويعلا 8 تا راع ند مهتازعم 2 ةلودلا تارا 7

 مك اا ا كولم .مسفت الف. لا الا مها لد فا امانا نب را

 أ ولاقو ل لك معلا ْق مهل ترهاظ مها 8 مه اوعسوأو



 ا
1 

 10 ااا ا م ببال

 كللادبع يدا اكو مهامز ْز 1 مه ريغ هيفاولضف-ىذلا رعشلا |

 ثا 0 ىلا هىديضق ناورع نا

 (13) للزا لجعتسملا عم نك دكر >> .ةنضحاح ضعل ىنأتلا 0

 داج تاق : يملا 0 ه اذده يرمعل كر نأ 0 فالايع : 3

 ا هرعش ل بتبيح لحجر نع قل ا م لطخالا ن 2 لكس نيح هنوارلا

 ْ اذ يذل , تاعانهلاون ورمل 0 ف ممم ا 3 دقو 09 ةنارصناا

 الج كلا كع ن ديلولا نيا الو ةيبدغدملاو م رلا مولع يف

 ىحاونلا 0 نم موبلط ىف هلسر هجو ايبكلا ىومالا عماجلاب فورعملا

 ْ َنَع فيني ام متم مدهتسا هتنادم رفعج ا 1 كلدكو راصمالاو

 ْ مها . نم 3 582 0 ةيافك ودقلا اذه قو عانصلا نم 09 املأ نيس

 < ةعانملاو 00 مهدنع اب ةلودلا نونيزي

 4 ُِف نعش 3 10

 . اهناف للا ردص يف مييلع مقو ىذلا قييضتلا باهذو ةمسلا نم ةمذلا
 | امأف دابعلاو دالبلا نم ا تا دل نودشا لا ءاورطا | مذخأ

 ا ميروذلا قييضنلا اذه ىلا ةحاحب تع ع 2 هناغلا ةرهكلا 0-0 دا

 ١ ةروبغملا مثالا نأ ىدنعو . ناطلساا نم هعضوم زيزعتا ةيئارصنلا ربق هل

 ١ انلغن 0 كالي د هانلا ةلؤلا ةيلفعيف كلذ مولبتاكا) رافع الك

 قاغالا( *) اللثم راس دق تيبلا نا "5 ١1 ديرفلا دقعلا ىف لاك )1١(

 ؛و.غ#* ىدوعسملا (")

 ْ لهأ عاتمتساب هايج تهدي مالسالا ل



 سس سس سلا ا يل ل ا ا سس تترسب هيو وسرت تت مس. هسه جت > ا ب ب وب ع سسوس
 مس

 ة 0 ولولا رلع سطدتةمأ باف نو وحدا يملا ا ١
 ١ ه اوسسر دٍِل 5- اشرااو قيقوتلا 0 : داسلا ما يفءاشي اء ىغَقب هللاو

 ١ © ةلودلا لاجر نم ىبرقن يف رف
 ا

 1 ل 0 روزلا يب تيعل دملو ١ ريغ هل دلا و: ”سدضلا 2 الا ةهكعاخ ءارؤألا شم د

 ا

 ١
 حاورلاو روكبلا ىف مهماب تمتزالو ةكماربلا انكول «ةمدخ ىلل لآ تيظقنا ىف

 ”ةدرلاو م انني مقو دقو . فانعو ةءور٠و لامجو لضف تا سا ْ

 | مهل تي هو . فالتثالاو ىنالا لابح قثوأ يف مهاياو --- 1

  ةلودلا لاجر ملذعأ امه ىبلملا متاح نب حب و ا ا ىلا ا

 , اوناكناو /(0) نابيش ىلا برت 00 كي | تنكو مهدعل ا

 ْ ىلع ناك انعم نأ الا تيل لحأ عم ليما نم انضرغ فالخ ىلع اغيج ١

 ْ مهوةلودلا بتارم ىف مهمدقت ثيح نم مهنع فار مولا ةكما يلا ناحل ْ

 ١ ةكماربلا عم اوناك م ا |1 يف نكي مل كلذو برعلا نع بارغأ ا

 ١ .لاصتاو ةدومو ا ْ

 ١ وكلا لكشب هفايقل انرزو اخ وع ةميلألا نط اناكك عا رمال باد

 ْ غاببمل كولملا دالوا ن 1 نع ومو اوال سم ىبأ لبق ن نينا ا

 روصنلاو (؟) هلالخ 00 ا هءاعو هنأر يف هايم دحا |

 يف الآ مبالا هاوس دحأ ىلا ةلامحأ ىف نكرب الو هتروشمب الا ارما مرييال |

 فارحتا لع 4 10 ,لا عم عم اوناك نامعش.نأ ها ,ثالا نبأ لوقي ) 5

 0 يدوعسملاو خد *» ناكل رت



 ْ مهل اذ ذا ى مو ناسا ردك هي هامالا ةوعدلا يف ذخأ ذنع م د لاس ادلاخ |

 ْ داوهلا ن :.م ةمآوحق لاو مح ١ كلو مولع ةعاطملا ة رعالاو م ه دنع مدقملا ا

 75795972-126 يي يم

 ان نأ ّ ماع رار 0 الع ةنرأ ا ماق 0 0 هعساشت ْ

 أ يأرا مهل نمو برعلا ءاظع نم مناف ن نوجا امل 3 نيي_سابعللو

 ْ ةقرفلادعل رفعح 8 00 اوفاضلا مئةيما ى لع نينا معلا 0 نذلا

 ا ع ع ّ 1 ا

 ا 0 ردعج ونا مومدعق كلا لها نم 4 الإ نع ةيغر ةرولعلا نيبو هند

 ١ يفنسلالا تقلطلاو هوجولا مهملا تفرصلا ىتح هجولا اذه نم بنارملا

 لوقك م ا ءاملللا يف اهلثم لاقي نأ مظعت ىتلا دئاصقلاب مهحدم

 اع ن هيلا

 ارك كا دمانللا الا ١ مهل تايقالىريسلدابلا ىسأ

 ةحشلاو وماعت الا هن ها تلعل اكو مهرايد نع ىمحنو دوب اذه

 برعلا لالخ عيمج هيف تعمتجا دقو مهلكن ابيش ريما هناف نعم اماو

 . ناسالا ه.ةعن مف ريحتر لح انورقم دوملا هيلع بلغ هنأ الا ناسا

 دقو(١) نما تييو . نابيش تدبو ٠ مع تيبو . سيق تدب ىهو مثاه

 ِء 3 يآ

 َ ب ثحل لعل تود هعلرأ محو شلرق ِق برعلا تابوين نم ناتينشو |

 : ىلباو ماعد روبظ لاو نيئسايعلا ةفلا لع 201 1
 ا 8

 .٠ : 6 5و - 5

 ١ لعجو اديدش أيلط راعج وأ هيلط مهلود صوفا أل 8 ءالاب لإورع

 ا نافخلا ا © 9



 ظ يمأ نم قزددلا احر 0 ناك دنع ل 0 َتلقَو |

 )6 ا 70007 رض ظلال ان

 انه اهرك ذأ نأ تدمحأ ةفيرظ رفعج وبأ هبلطي ناك مايآ نعمل عقو دق ) ١(
 لوقي نعملاهف مالكلاو مهسوفن ةفنأو برعلا م 5 نع لر ةاعكف كلا

 | ىهجحو تحول ىح سمشلا يف مقأ نأ ىلا للا 1.8 تررططا
 ' رضع تكرو ةضيرع فوص ةج تاساف قيللو ىضراع تففخو

 ١ افيس ادلقتم دوسأ ىنعبت برح باب نم تجرخ املف اهب ميقأف ةيدابا قل
 |١ كلامهل تلقف "لع ضقو هحاناف ىرع ماطخ ىلع ضيق 00 نع يع اذا

 أ نك نأ لاك نييمؤملا ريمأ لطي ىحبرطا نو تلق نتمولل حآ لط
 أ قرع الّماو اف كنق اذه عد لاق نعم نم 1[ نيآ هللا قتل اذهان تلقف ةّدئاَز نبا
 ١١ هلذيامدفاعضأب قي ىم هتلح رهوج اذبف لوقت 6 ةيضقلا تناك نا تلق كتم كب |

 |( هلآ وظف هلا هج رخآأف هتاه لاق ىدد كفست الو هذخف ىب هءاج نمل نينمؤملا ريمأ
 | قدس لاف ءىت نع كلاسأقح هلباقتسلو ةثمك نع نك ذت اف تدانص لاقو هكا

 كلام طق تبهو له قىاربخاف دولاب كوفصو دك سانلا نا لاق لق هلتلقف كتقلطا

 1 لا ذ هثلثف لاق ال تلق هةصنق لاق ال تلق هلك
 ع

 : 0 نم اندلا يف نأ 7 06 0 و كاستل 0 تلاد

 | مث طقةمركم نع فقوتتالو هلعفت ءىش لك اذه دعب رقحتاو كسفن كبجعت الف |

 ىنتحضف دق هللاو اذهاي تلقف فرضناأو ريعبلا ماطخ كرثو ىرحح يف دقعلا ىر

 لاقت َكَحِحْدف "غل هنع ىناف كلا تسفدامنتيف تلمش احم لع نوعا
 لكل هللاوف مو اعمق درع دحا الو دال لاو ىلاقم م 1 ا

 ضرالا ن اكو ]زب تهل تفرع انف :ءاماخ كر نا ولو تعا

 *.ة. تاقولخلا بئاو 9*4 ىناغالاو #٠١ ناكلخ نبا . هتعلتا
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 ا
 اح



 را ا ا يي حس حدج

 كج ن ار ةانلعا هب قا تا ما ةولتأق دقو قاوسالا ىف ةفيلخلا ىلع 1

 هر اء د كدب نأ دلو دعلا ىلا هماخشتاب رج ىبأ كالهلةليسو مويلا كلذ يف

 ٠ عماطم نع هلجن ةعيبط هسفن يف ملا نوكي نا الا هءورم تبا نكلو:

 ا 703 - نش .زدملا ةاوس هنع فعك عج هود قيدلا ناعاف ةانحألا)

 * لالا ناازخ نم ك4 مو ةنالولا هأ لعحو كمت هيلع تراط راعج ْ

 ا اع سرح نيب هتيصأاف ةدحاو ةرع رام دكه لع 5 دملو

 دق نامفنلا ءايدالا ٠ نم ةعاج هن هن رمصض>ا يفو ) هي الب نيب ةدهحو هسار

 ريغ نم أهريخ نولقا ا 0 5 ناك رح َْق ةعبشلا ثيدح اوضراعت

 م 35

 ليخ ملكت اذا ناسالا طيسن وهو ىنابيشلا نسملا نب دم هل لاقي ةنطفلا |

 غيل قاهش نم.الحر الا اهف ةساينلسلا رس هيلع لضف . ناعما الو دقن
 ا
1 

 007 ل مسد هم فت: ىر ناكف (©) هتخاب 0 للا ا ا ( 0 ا

 ١ ام ىدل ققع مل هناذ سأللا ءالؤه نم دحأ هل نطفي | م ىذلا ببسا

 ظ هئاءدالل اللو جلا كك هأبا هقيس نم م ناك الك ردق ةقراكلا 2 نمي 7

 8 َى "ا ىف هللا مسا لق ا ردصتل 7 7 نم 5

 مابا ب 0 اعاور كلا لتقلا يف هلعا نقل ةونةنلا | م ثععبا ل 30

 | 0 هيورادب مف ا مها ةدالقأو قيسلا لسخأ عم هلم نم ا

 دك ىيسسألا (؟) دانه ءاثئلسق روضتلا ان مدقت ناك (9)

 ا مسعب#» سيمخلاو 547/81 ناكل نباو 15* ءادفلاوبأ ( 8 ) ١٠و ىديلتالاو
 ١ يل 0 00 دو سلا هك: ةو1الا# 21-1 1



 ظ | مر فصعل 4 ةلئثف نم 0 كلذ كنتم ةفيا 0 عا 0 حج 0

 ْ 5 ةرغ ىلع 3 2ك 50 يفو نئادملا ىلا هن ديد ةلودلا ىف يف

 تكا ع ردعج ىبأ لا هأ ا 8 م«كلذ نم ردح ىلع 2 ظ

 ىذد نيب وهو ةيلع علط ن لولا هريس 8 دونحال هءاحصتسا نم ْ

 هلكا دع مل نءمو ف يعل هوروتعاف ىردال ثءح نم ةعامج ةفيلخلا

 .٠ نينمْؤملا ريمال ةلالاحا هلوشبال نك

 سيلا تاب. حم الا كلذ يلف لالا لسع عنا د
 .٠ : ع ع 8 0 |

 نم 6 1 مه واعد ح ول هنأ لع مهاوها لع ةلودلا بارا ةمفاول

 ناسا رخ :كلبم هلا 0 كناف سان ةماع يف ىرتال لاصخ هب نو نا

 ريعلا كلذن يعو ةيايننلا نم داو هم هه اا 0
 ١ تاجحوتفلا ةثءاج اذا نانملا تبث ناكو ءايكملا هل_ثم رببدت نع زجعام

 00 06 ةيِحَد انا ثداومحلا *هب تلزت اذاو رورسلا هلع باغي( م اظعلا

 7 « هو“ دير ىف هور ساقلا نين مدعأو( ع 0 محلا لقأ 0 )0( ا د

 ممم ل اهأ 1 مم لأب رعلا تب ره جح اذا ناي

 .مالسالا كراج مدين هدو 0 ةهدش نم لوفرعل اوناكامل ا

 ارت كسلا 1 لّودلا ءاشناب اوهاق نذلا مشو هيأ ىذدنع كاكا

 ناقل د ا ٍ ىسرافلا ا

 : ِِع 3

 | ريمأ تقل هيلع فرح ان هنأ ١-ما ديرفلا دققعلا تحاص ) 1 /

 ن1 رفلا وبا (ار سديععك ناكلح نبا ( ”] نتولا



 «0و
 © رفعج ىلأ رابخأ نم ةعمل )ل

 - د مبيع 001111ذ1ذذ1ذ1ذ] ] ] ]| ]| ]|]|]|]1ذ] ]1 1آ يك

 مه 1 مدقملا ءارمالا نم هتيقل نمريغرفعج نال را نو

 ثيح نم هندل مز1 دنع لح وهو هال ومو ةيجاح سنو نب عيبرلا

 نب ديزي عم مه البل ةلودلا هذه يف نومدقللا مهو نال ىلع مدعم هنأ

 دارا سالو . ناذلللا نم اهلا امو( ١)ناج ري 3 كول م ىلع بايملا

 عمنوليع نيذلا برعلا نم هسف ىلع اظفحت ةسأيرلا يف مهعدقت لع رفعج

 عاطتسا لو هينا ب لع دج اع دجا مولع د وهو تيبلا لها

 لمعان 0 مم لع فل هللاب ذايعلاو ةرهاطلا مملاللس لص اتمل كل

 اطاسب م-يلع دع من اونو 0 ىصعلاب مرش ناك نيذلا نيبومالاب

 ةلك الك 1 با طامسلا كفك مس مهنينا عم هيو

 10+ رمل اهلا ىذخ ىمازعا

 3 رمق (؟ ) بارغالا مدع م رفعج بأ نأ للا كمرك يبف

 هأنب ام هنأ د ا 50 ظميتلا ع نم هسفن ىف وتم وح ام الا ةلودلا

 ىلع مه اقل د اودع نأ ةلوكلا لها فولعا لآ تندم

 دعب الا اهءانب رشابي ملو كلذل نيجنملا عمجف تيبلا ع 2

 در ةرارلاا ف تيعفالو ءادعالا رم اهمالسن تخون ةملعأام

 ماقأو 2 ليلا تبوردلا ل هدف هيلع ودعلا مأيق ادم احلل طالخأ

 ناغالاو - واع ىوانقلاو ىرخفلاو 0 ا ةكسلا ١ 8 1 لا ا قاغالا : 0 (

 ميدا/ ىلاغالا ( 4 ) م5 ريثالا نبا ( ” ) ه5
 دقق
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 قد 1 يح مدت م خركلا ههح ل َّق ا لدوِحو سارملا اب اع

 كلدب را 3 نو نة روع موق عرشو مهتيحأن ن 0 نم در اوجن

 ْ 0 )١ لوسزا 0 اندلب تدحو نكح هلع كقو هلأ 0 كقو هيلا

 ظ بيرغلا دياو نادي نوال سي فااطلا ىلع 00 هتأر ىلا 0

 ه4بف مالك اذهو .سرساكر نيعلا مهف ناك انك رو هيف تيدبو هقرطب

 0 1 رودس اهطاح ةئدم قفا هأنبا نم نال ىدتنع ةيرملا ضعب

 نأ نع فوطا نم ةسف يف اع نغ ىورللا دين ند [هراذاوت | 0

 4 امو نويعلا ةقد هفوخ

 ا 1+ )ءؤان :ءهيف وه سما ىذلا 2 ادهدل دجن انا مث

 ا كااشحاو لكل هرد فا فالا ةرشمب همامأ لصووتال ريمان رع هل |

 ا ةكرشلا هدهلا مآ لصوةفياخ لو رسب لوقا كلا

 هنأ م نيفلاخلا ن هرم هن نيرإلا دد يف هلام عش نإ هفاحفاطإلا نع هدب

 لُدلاِب لمعي هن 0 جدأ :ءةساو (ه ١ مهارصع ن :مآل دا ةبطعأ 5-7

 ' ةعقاوهنابه ىراال انف الاو ( 5 ) كمعبتي كبلك عّوج لودي ىذلارئاسلا .

 ناو بدالاو مع ءلا لها يك انعلا ضار علا م ولذ وه نم * ىلع عال

| 
 ا مما ىدوعسملاو 5١5 جوقلا وبا ( ؟) ” هه رثالا نبا )١(

 ظ 00 : هبنلع قفتمو فورعم رفغج ىبأ ىف لخبلا ا امهئىرخفلا (*)

 | روصلل ا نا هد" ريثالا نبا ىف (ه) ١٠١*٠٠٠ فرطتسملاو ١ دع ىدوعتملا

 19 ىرخذفلا ( 5) ةضيبو اعرد سال وهو حالسلا ف هدنجت نطرع



 مم مس

 ءارعشلا )0 ١)جورخ نم مع اممم 7 ع اولا اده ىدعت ذ كَ

 . مهاص أهم ل ةهحو ر ع 14 او ..م ل ِق

 3010 ودعلا مولع 0 5 2 !اقاللا د نم هقول ليلك 5

 لع ىلوتسي م ميمالف ةرامالا ف خسر أ لد نم 0 كراذمو ظ

 لاملا مج يف ابح كلذ سيلو ةفااخم را درو ات هلا نع مالكا
9 

 كا ١ يف هل ىأر نع هد :ا نم ريثك معزي امهراخداو ا

 لزحام 5 نع هل سدلو هلا لهأ ىلع ل عرس اك ١

 اهدر 3 ارد الا لاوءالا هذه ظفح يف عمط وله 5 ا

 دكر 8 كانا ا 3 / ف لو ةيصولا نم مالك يف عار ىلا

 الا ةعيبط ءافولا تيرام ىنال بصانملا مبتيلوت ىلا دوعن نأ كا ل

 برض)و ةدشلاب ةراجتلا ذخأ, نأ ىلا ةسايسلاهذه نم حيمطوهنا مث

 قبسيمل (0) اجارخ تيا وها ىلع مضوف راجتلا ىلع اليت س وكما اهلع

 هل لاق ةفيلخلا بحاح نأ ٠١ ديرفلا دقعلا ىفو ه١ 1١# ىناغالا(١)

 ١ 1 ريثالانبا ) 8 مماقفن تدفدو مهمايا كلاط نوريثك مهوكبابب ءارعشلا نأ
1 

 "ار رثملا( ه) 1 رثالا نباو ال7 ىرخفلا ( : ربةتنحت نيثالا نبا (* ) ْ

١٠٠ 



 قفل ظ 1
 : حسو مست

 ا 7 0 0 0 "ا 0 ا هذه مهلع

 ا ةيداتيف مهلعاليبست ) ) ةمسأ 2 مولع هرييصلو ريعشلاو ةطنحلا ىلع اقرو

 ظ قطن هر 1 كلذ 8 هل ناكف هن وامن لامممدنأ نيب ناك ل اذا : ا

 ١ ترض ناضمالا مع ىذلا داسفلا عفر نع ةديعل تناك ناو ءاكلا نا وق دا

 ا .ه ةراحتلا 0 -

 0 دنس: ف مقا 0 0

 ل ريب كك دخلا وه مف كلذ لع مهيراج
 ا /) ىدلع ر ظناا حالص نا ريغ

 | ندم ةيك لا 0 سدح ناف ذ الاو لدعلا نع 62 4 نوكي الان

 ا كيع نب مهارب ا هنخا لتقو مع هللا ىصر نيشملا كك ندسح َْ هللا كدع

' 

 1 امفر ةعج ىآل ىراصدلو ملاغلا د١ نأ بوذلا ع نم ءارب ارهالكو هللا

 ا لنق نال ةسفن هب ةركمطل | ي>و قافنالا 0- 3و رفظلا نم هل مقو

 ظ | مهعمجم مل ضارغأ ىلع مهتاعد قرغت نأ اما مويلا اذه ىلا نيبولعلا
 1 ناكو صضعل ن ع |[ 0 00 قاد املا 2 8 ةدحاو ةناغ

 ا مهملع نيف ”سشملا مهئاد مش دس 3 , نمهن واط ١ امقهسفت ل ادرفنممهم و

 أ

 ا دي>اولاب رفظو هحولا اذه نم رفح وبأ ميلف هناوضرو هللا تادف

 ٌ مهن أولو ليك ى ءذ نم مهمل 1 6 نايوف الا ناس ل6 ال دال مون
 م

 ظ ْ ١ قدرواملا 90 1*هعا فت



| 
 ا
ْ 

 ظ
| 

 ظ

 ضرغ يف زاجملاو ناسارخو قارعلا اوراثأو ةدحولا ىلإ مههئاعد:اونمج
 ااهنيا داعالل ةيمامالا ةوعدلا رابظا 8 هللا همحر 0 وأ لعف و ا

 نم هكلم ىتءوب هللاو اهراكتا )١( مهئادعأ نم نورباكملا عيطتسمي ال ظ

 « بو

0 

 ىتلا لئاضفلا مها تفرع نبذلا مهو نوب ومالا اهيلع مبباغ ىتلا ةفالخلا

 . هل كيرش ال مكملا ميلا وهو ءاشب

 1 011 ب1 طنح ىذلا وه لدملا ناو حوتتلا 5 5 9

 ظ انساوفت ْق ام هلوق قفاو رامخالا هدم هع ,رشلا ناسا 2 اأو

 | 3 نجاه ريشا تن 5 و م ةومح عاب ل تيا نأ لع 0

 نا تنحا اريخ مالسالا موت نع ىتدحف ميمايأو برعلا راع نع

 0000 تاطألا نيس هني كلساو . ناتكلا اذه كلا هدربأ

 م أ دارأ ام اعلا هنن ناف : باقحالا ىجندم ل أيقا : بارعالل أارخف

 ظ هللا نم الك حمو هماع 0 مم هل مهبلا ثعل هةنيجز 0 0

 ظ مهتيلهاج اهيف تعقو ىتلا تارلملا نم مهريجيل قحلا ندو ىدهلاب قطان

 .دحوملا مهنم نكي لذا نيدلا ىف مهدئاتع نيابتو عرشلا ةسسايس مهلا

 اة ]ا رس 0 دلا نأ ةيعا ىب كولم نم ريزعلا دبع نب رع لا 69

 / نب جاجحلا كلذكو 1* ريثالا نبا . هدالوأ ىلا انع اوقرفنل مصنام ىلع نم
 [ةقن 3 ناك ءاطعلا ب دلطإ كدر ماقف مهعالاب ع ىلا لح ءا امون ن 0 فسو

 | دهب 3 عمال 7 هأ لاق كاذ عيا م أماف هنع هللا ىحكر ىف اع 3 نيس

 ل ىلا نبا 5 08 أ مث دحاو لاكي



 2 يي تتيجبيجتيتتلسالا

 ا 80 4 0 هرخ 1 ا خلاب سر 3 0 ا لالا رمل

 . اوعضو نذلا ةياهاحلا 3 0 عمد مهتملك ةلاسرلاب 0 00

 | دتيملا وبف هللا دب نم دوجولا سجاولا هلالا ريغ (؟) ةهلا ليئامت اهب

 0 ادشر. ا هل دج ناف للضبإ نمو

 | وعدننأب هتااسر ءدب قف و مبسو هماع هللا ص ينلا ناك دقلو ظ

 ' ىلص ضبق ايلف هيلا ةفاك سانلا ةوعدد ىحولا هءاج مث مالسالا لا فردا

 كت رخلا نع وفن تضيقنا هتلزيم 22 .ه ةمعدس 0 مسو هيلع هللا

 هدلعل غ ند |ةمالو ىف اواخ د نأ نوفاك ةعاس ددرتلا فقوم يف اونابو

 لابماالا نإ : يف هم نم بارق مهو ءاشي اعرب ءالا يف هذد ا

 ا ضار خالا ٠ نع هدمت مبنع هللا . ىضرندشارأ لاءامالا اواو ايل اذ ءا وهالاو ش

 ْ 1-1 ئى و هلوسرو هللا ُة هءدس 8 كقاذلا ةفالخلا نم مهساعلاو ةي هم اسفنلا ْ

 يف ةدحاو هما هللا باتك ىلع اوعمتخا سانلا ةءادهالا ايتدلا تاجا نم

 . اوزاحو مهناطلس تاعالا اوزم اذه مرا ىلع كداللا ولع ىتح ةسايسو ند د

 ”افرغو قر ف و ملاعلا ملظعم

 ٠ اومارو : عالقلاو نوصحلا ىلع اوهلثو : عايسلاك نوملسملا 0 اعاو

 نم باتكلا هيلع مهضح امب . ررغلاو قاشملا اومحتقاو . ريضحلا كلام ىلع

 ةحام قف مهتم تالا ةولاو : داليلا مانع نم هلي ف اويغو امو داهللا

 | نمو» هلوشب كلذ ىلاعت هللا م ' تانح دلطاراد 8 هأ كمرش 5 تالا

 تكلا ةروس (* )2338 ةمدقملا ( * ) هوا ىدوعسلا (1)



9 » 

 ىلع هرجا مقو دف توملا هكردب مث هلوسرو هلل ل ارجاهم هتبب نم جرخم

 مخ و ىلعو نوكلمام رااسو مهةتيشامو موو مهدلوو )0 م أسنب

 ريغل افرص سوفنلا يف رقتسم رصنلا امن اك(م) : جابتبالاو حرفلا تامس

 ضراالا او مهدالوأ 0 اومدق دق ةيناغلا خويشلا نا لاقيو . جازم

 مهردتبا ركب وأ مهار اذا ىتح سو هيلع هللا ىلص ىنلا م هدعو ىتلا
 مكيفالو مزع م ل سيلا 0 هانعمو متبقأ 2 ا

 ماشلا ةهكاف يفابحو هللا باو يف ةبغر لوسرلا ةفيلخاب انمدق اولامف ةيقب |

 رصتلا ىطغي مكبر نا لاقو ريخلاب .منم لءافتق (؛) لالزلا هئامل اباذعتساو ظ

 ةلاسب نظلا اف مهمادقاو ناسملا مزع اذه ناك 1315. ءاشن نل ريزعلا

 نونتييال مهنأ دج رامخالا نم 3 تدور و“ راعشالا نم مهل هي ْ

 يدش“ رايدلا 3 ةجأ م ف مموق ة نأ ىلع لدعم : راخفلا حافكلا رغب ا

 امترشابع نوماسملا برعلادرفني مل ةيمالسالا حوتفلا نآموللانمو 2
 ا

 و ل اداوو خونتو باغل لئابق نم ةين اغنلا نابر ء ةدضاعم الأ د

 ل3 7112741

 ىدقاولا ( ؛ ) © ةمدقملا (#) "+55 توقاي ( ؟) ءاسنلا ةروس )١(

 هيت هودع برش نم نيملسلا ناسرف نم نأ 17 ىشوطرطلا ركذ. (8): |[
 3 لا 4 | ف ا
 هسأر ىلع لا ةيديدجلا ةضسلا عطقف ا

 | اولبقأ ماشلا حوتق ىلا هنع هللا ىضر ركب وأ مهيدتنا الف () «ّلل

 دل

 | ىلاراظنت ناف . فوتألا بارشو (ه) .فويسلا بارض مه نيذلا نايتفلا



 دك هن تش سس 3 0 بِ( - 0ع ل رب ل ل

 امناو -- ةدايعلا نك قال ان 5 1 ريغ نم نكلو|

 ممن تاداع مهلو دحاو نطو لهأ مال لاتقلاىلا مهعم مهح رسل | وبلط | ظ

 ام دعب راذللا نما ويصب ىلا مان لاون يف اوعمط دقو ةفول 8

 رصم تاريخو .سارفلا زونكو دنهل ل الو مورلا ةعانص مهل تفصو

 مهنم تناد رهدلا نم احدر نيماسملاب اوجزتما اذا ىتح ماشلا تابيطو

 اهنم نولاني ال ىتلا مانغلا ىف اعمط اماو نيدلا يف 3 اما مالسالاب ةعاج

 تاوزغلا ضعل يف ملسملاس راقلا ةمسق تناك دقو نوملسملا هلام اماودقا |

 دا لقفلا تح متانغلا ب اط ىلا ىلا مممفدب ناك يذلا ع اذه نم ءىش |

 مب اود | وطسو لأملا نم 10 اوناصأ اذا كلذدعل مهم رركللا دجتانك

 ترربظ ىلا لامعالا لم للا ةوخنلا معقد ,م 0 ةعدلا د 6 لع ظ

 ممتزوحيف تاخد ىتاا نادلبلا نآن يملسملل حوتفلاهذه ظفح اممو
 ناطلس كلذ لثت تاكامنال ةنمفةزاعأ الو ةروث ةراشا ديت ملا

 . نينمؤللا ريمأ مآ ىرسك ابمكحأ ءاوس اهدل ناكنف مورلا وأ سرفلا

 رج ت11 757571777161710 115 777717717177117 ما ان فقتل ١

 || نيملبملا نم زاوعالا .لهأ يف ناك اعوو . (ه)- .تهاذلا نم الا ند

 | تدجو امل مورلا لام ىلا اهلي نم رثك أ ءافلللا لامع ىلا تلام امبرو

 | ءانلطلا هب .رمأ امج.دورملا َةاَعارم لع مايقلاو لدعلا روفو نم مبلبق
 ٠ 0 .٠ 00+ 39 ٠ . 5 د
 دلاخ اولزع دل ىح هب ثيّشنلا ىلع اوضرحو مهع هللا ىحكر نودشالا ا

 املإب ةمدقملا (1)



 ان
1 

 نم سارتحالاو لدعلا لاعتساب مهلامعا دا كدا

 < دج ص د وح صج صم
1 

 غ1 لا|ة*' 4

 ١ هلع ١ ىنلا نامالا 0 0 00 2
 ا

 لحال ةعخلا نما فورعملا ةديع وأ
 1 اخف مهي دم لخد دا قشمد

 ا 6 هتك ةمصللا ةباعرلا هلع نام يتلا ايكش داخ نك ٌْ

 نكمل كلذ الول هنا » مهل اولاق ريثكسلا لتقلا نم فاكتتسالاو ةيصعملا ٠

 أ .ناق مهندع نود انت دعو ,هددع نود انددع ناكذا ةوق مجاعالاب انل

 ' انلضفإ مهيلع رصنت آلاو ةوّقلاب انيلع لضفلا مها ناك 00 ىف انيوتسا

 نودشارلاءافاخلا لدع اب مالسالا م اما هنا كلربظيف « اننودب مهباغن م

 ىلا ةريسلا نسح نم مهف هللا دجوا امو حتنلا نمز يف مهنع هللا ىضر

 اوناك مجاعالا ن م ريثكلا ل لأ ىّتح سانلا نين زلتم الث انطخ تعد

 ا لدع نم ه4 تمشي 8 اللا كلذ سلو رايدلا لعل لع مالسالاب لونيدب

 ١ دف كام ىلاهّللاةفالخ بالنا الولهلا ىرمعلف مهسفتأ فافعو ءافثملا
 1 . بيئلابرعأ ىلاعت هللاوو ا ماعلا مالسالا مثل نادع كني دل دب يف

 . دابعلا اهكردن نأ نع تلاعت ةمكح هئاضق يف هلو
 ا مجاعالا و نيملسملا دب يف اهظفحو حوتفلا عاستا ىف رسلا وه اذه

 ٠ الو اهدنع ةيندمالاممأ ىلغ مالسالا نا نولوي مهنكلو كلذ نودلعي

 ْ ١ سرافذا أيس الوةريثك هوجو نم دودرءادهو . ابيلعىوقف امكلل ماظن

 بعصي ملفاقا 05301 ف اهدساو اناطلم لودلا م ا

 ظ هند نم ناك هو معلا يف مورا بلغ هيلع رسي ما اهتم هلع

 2م 1



 « ها
 شالت يف يف ةرسايتلا تناك مالسالا أشنامل هنأ الا 0 ا ماربال ظ

 عاذتلا ىلا ايعاد كلذ ناكتف . لاملا لظ مهقزع -:سربلاتناكو لولو
 مو مدمج لو الا ةوالحا اما لق قافخا هلام 3 ريغ نم مهكام ا

 8 1 مالسالل مذ مل لق ٠ ا ل ةمكحو 9” حالص نم مهناكم |

 هاذ هد ءالسا هياع يلع تيب ن. ةفالللا تبهذ نأ ىلا مبمايأ

 هيلع هللا ىلص ىنلا لاق !ىكلملا ىلا ةفالللا نم ةممالا رمأ فاقناو ةلملا

 هتاخيف هلل (اضوضع اكلم ريصت مث ةن.. نوثالث ىدعب ةفالخلا ) لسو .
 . راهن و ليللا ردي وهو نوؤش

 نم بجر نم موب لوأ يف ةلاسرلا هذه ديت نم غارفلا ناكو

 امحاصىلع ةفزثملا ةموذلا ةرجهلا نم ةئاملادعل نيسمخلاوةعباسلا 6

 .ةحلا كو مالسلا 85-6

 ظ هي هب دل قوظحو ديرعلا ل ىااقل 1-0 -

 ١ ضم قل ناحل تو ىاقل نك ذي هيحاحأ كنا نادك

 ْ نم مداخ 5 تدل انيلع لخد 0 . ماسالا ةممق ىلا سولح نحو - مايالا ا

 ٠ مهاشني سانلا | كلذكو.وهام ردأ مل ءىث نم هيقفلا فوختف ةفيلخلا مدخ |

 ْ ١) ( دعوم ر م ُع ىلع ةقيلخلا م داخ مبيلع لخد الك ضايشنالاو فوخلا أ

 ١١ نا لجأ كأن لح رحل 00 هو تا ظ

 ْ نمدحأ رطاخ يفرج ملو هلكل يللا هَتلقأ رمال هيلا ةعاسلا كوعدب ريمالا .
 خعراتلا بتكو تاياكحلا يف يف فورعم ءرمأ وه ىو هيي 22

 : هي هك تك الا ل كح



 ب يب ب ب ب بيسو بج ا ب ب ببي ب ب ل ب ببي يسلم سم

772712731055717 27172 127172750577715 

 اعدف 1 ا ( تو ةيغلا 0-5 ل نركب هجو يف 0 "5 ْ

 ةننل اعدحا| مف امو ةفيئح ىلا ديمالتب كيلع هل لاَقف هيلا كمر ن دلاخ

 )١(. فسو نأ :

 5 ايو فوغلا ن :رم هدجناك ام بهذو هسفن ت ؛أط كلذ عمس الف

 ' مآ نارزيملا ىلع قنح ريمالا نأ هملعأ ربخلا مداخلا اذه حضوتسا ن

 يف ةليللا تب نا اثالثث قلاط تنأ بضغلا ةروس ىف اهل لاقو اليل هدالو
 | ل اةعار ةمبلا؟ ترم هارب اهدح وو هيطخ نكس [لف :ىأ ةكلخت

1 

 ا

 0 يطل ىدلا ءاتفالا نم هوجرام مح كنع نكي ملف ءابقفلاو ناعالا ىعدتساف ا ا

 ءىش هيلعدللا متم ملف ههرب فدسوب فاعلا هل

 |0010 ارز ماى ةرك ملا ليحا تقؤلا كلذ تنكو

 ىسف#ت ىف عقوف ءاروزلا هب تنيز ىذلا دجسملا كلذو ةلودلا يف اهر ام
 ا ىلاعل هللا ةدابع توي دحاسملا نا فدو 1 تاقفةحيملا هدنه تشكيام

 00 حام هللا اييف يملا تاياولك د كلم يف لخدن الو

 ةذيغا هنأ نعم علخشر داك ىالك نم 1 تانك اف هبا 5

 صالختلا اذه لثءيف ةركسفلا لامعأ نا هللاو تننظ دل لودي وهو حرفلا

 ذأ 5 4 ليدس نعم هل 0 سمنذلل ءانعو . 0 ريغ نم كدهدح : لسا ِ

 1 كب ريل ريما لع كرك ذال هللا درع ىلعف 50 ىارلا اذه توعد ظ

 ' امم ةميظع ةرسم ريمالل بسحأ انأو ججرخ مث ريما نم ةلها تنا امئب هيلا
 مدي ىتن رقلا (10)



 / (1) الئاق بجاملا كلذ يصف ىلا داع ىتح ةءاسالا نكست رف
 | تديعيو ادا تاب يفترض ايه مالا لطما عا تلتف رسال 0

 أ ةللخ ريمالا الغم نم ةهراف ةلسخب ىلاو عاصف ناملثلا رتل
 | .انلصو ىح كدب نيب نافل راسو تل: ةسنلا ةيلح ابيلع جابيدلا

 ْ فسوب ىبأو ريمالا نيد ىرج امع ربصن ىنربخأ ناك دقو ةفاللخا رود ىلا

 || نأهئنم انظءا اّتفتسالاب هءلع لبشي آل داك هدب نيب لثم امل هناو ثيدحلا نم

 / مالكلاب نمانلا نؤدسب مهدالوأو املا مد ىودج هاون نفض نوك ل١

 ا نيةيهأ اف هنأ ر هعلطتسا الف( ”) « مرعم د وحتتفإ نأ انلا سلو

 رقتسيال داك تح رورننلا هيلع ىلع ةيلآذن تمدتت ىذلا ىأزلا لك ذو

 ظ . همس نم هل ةهربموةئيك ن م لح رك ا 0 ىف ةزر

0 
 ا

 ا 1 _ ل رم و يوسص

 ١ لاقف ميم ع

 دقو سرفلا ءانبا.نم ىل قيدص اذه لئاق امو هللاو ال فسوب وأ هل

 . مالكلا ليج نم عاطتسا امب هدنع ىف رك دب

 ظ ياكتلمو ريبكلا رويبلا تايانوخ ةفالكلا رود ىلع انابقأ ايف

 ظ اند فبما دق ناتجو:رصقلا قئادخ »لعيب ءا را ءاي صا

 موسرلابةاشغم ابابق لقت ماخرلا نمدمع اهلعو ءاملا اهم بوصتنب ضاوحأ

الت هده فوط فان ار: تهذلا ءاع ةموسولا
 )نوفر اعاتبك ن

 ا 1

 ١ ناكلت نبل ( >3 339 ديرفلا دققتلاو هديت ناغالا د ك1

 ** ريثالا نياو ىناغالا (س) سلا
 اد ب لب ل ببسي ل ل يب ل ب لم ممل



 ىذلا (؟) مالسنلا رصق ىلا ةناننا 50 دلل دلع رسوب اجل ارق

 دوةعم وهو رصقلا باب ىلا ردملا اذه نم انيهثاف مايالا هذه ىف هنكسي

 0 ةراامو ءازوزا رعى مو طفلا ديعىف:ةنزم تناك ىلا:ةنمقلا تم

 ةدجنم ريصافم اهو نادمعلاب ةروسم راد ىلا انيبتنا هانز واج الف سابعلا

 |0001 هلا فسمي داع اهفارطأ ىو (©) قمزالاب اهناطبحو ايار
 نكاذاف هأنز>ذ ةنيزلا ةلفاح لكشلا ةعيدب بابق يف تدخلا دق تايسمش

 )000 سلا ىذا يات هيلع تاب اماوبل وألا راذلا نم تفأ نادي
 موسرلاب اهنييزت ىلا ممتانع ءافلملا هجون ىتلا نادمعلا نم ريثكح اهفو

 ل ا 1 نص ىف :تددع ىلا يحن روضقلا نم نونني امف اهنمدراثك لاو

 اهتارو ايكو امال نيتاتمت نأ ولو ةءرامش نيسراو اعبس ةفالخللا رود

 ْ . رادلا ردص يف وه نم رهارام

 ٠ هيلع (ه) قارااب ىبتني ماخرا 0 زيلهدلا اذه نم انيبتنا مث

 ْ لك نيبو عرفا ملغ لا وحدنا سل هب كيهانو ريمالا سلجم ىلا أ

 نم هشرف ذؤلادقر ( ) ضع ىلا اهضعي دشن بهذلا نم بيضق ةماخر

 ”ئسارك هيفو ريمالاحدم يف (ه) ت ايب أ اهيلع (/) ةمربطلا طسبلاو ججاببدلا .

 ' ىناغالا ( نس ريتسلاو» ءهدعو ىناغالاب ( ؟2): «1+ ئورقلا» 019

 ' ارهكك ناحألا ف.( ه) ١45 :ىديلتالا (2) 7: ىدلتالاود ااهبعم

 (7) ١55 * ه ىتاغالا (5 ) قباط قوف قباط ةفالخلا روصق نا ىلأ ريشي ام

 ' يفةرو وك ذم طسلا ىلع ةباتكلا (6) ١؟ملو هوه ىناغالاو م8779 ىدوغسلا |

 مح * ه يناغالا |



 ا لع رفا نايعالا نم ةعامج انيلعو ولؤللا فاد ع ظ

 اشرف اهل ذحتا.دق ةببق يف ًاسلاج ريمالا هردص ىفو )١( ١( ريطلا مهسؤر ئ

 رمسأ#ب اذاو ( (0) مسيربالاو بهذلاب جوسنملا جابي دلاوريرحلا عاونأب اطبم |

 1 5 هنيعل رعسشلا دعج لكشلا حيلم قاخلا لدتعم ةماقلا ليوط

 : نيب رغما م اددخلا نم وهو ةلظملب فقاو ئصخ سا لعو ضايب

 هدنع هو 0 نشكل لالا سنن مهيمتسي 5 ٠

 ٠ مماجاح يف ه هوبطاخم 1 ْ

 هيلع تمّلسف ىديملا ةلالج نم ريبلا ىنباغ سلجملا ىلع تلبقأ الف

 ةنلا نم هيلع ىل بسح ام رهظأو حانجلا ضفخ مالسلا ىلع ةرف ةرامالا
 نوراهو ىموم هندلو بيدأت ىلا ريصي نأ بحنو ىف سنأي هنا ىل لو ١.

 تلقو هندي نيب ضرالا تابقوهّيسرك نم توندف لمعلا نم ىنع هغلب ام ظ
 ىل قلم دق كليا ةملمنلا نم ىنالوأ ام ليرخ لعاكشلا تيرا لل

 انف كءازج انع هّللا.نسنحأ يل لاقف ءايلعلا نم ىلبق دحأ هلني ل ًافريث اذه

 نب نابأ اعد هنا مث (ك) كلقح نم ريسيلل ءازجب كاب انلعف نم ريثكلا

 ةلجد ىلع !رادب هل ىتك | هل لاّمف () هدب نيب فةوف هبتاك ةقدص

 فسوب ىبال رمأ مث ةعسلا ىلع هت هميقت ام ةصاخلا انعايسم نم هعطقأو
 | هنت دبملا لون لكاشلا لوا دس 20 مرد مهرد نأ نيس

 (ع) «ث.دياعواعالا ( مز: مسيو عا ىدوعتملا ( 7 1ىئرعفلا (30)/'

 ه,ه## ىاغالا ( هز 5*١87 ىدوعسملا



 « هو

 . ليدجلا نم عساو وهام هتأفاكم ىنع ىلوتو هللا |

 6 سابعلا ىنب ةمعن نم "ىلع ىلاوت امو نيريمالا ىبدأت.يف ) ظ

 (١)سأساب ىمسن اها راد يفت ناك دقو نارزيملاب ربخلا اذه لصنا الو

 اهيلع ليللاو ةنيزملا نايلغلا نم ميظع بكوم يف ةفالللا رود ىلا تداع

 نم اهدنع ام ربظت ىتح :ةضنلا نم ةليقثلا ةيلطاو جابيدلا نم عوطقلا

 ةيدأم م ويلاكلذ ىف ريمالا ماقأ او . ناطاسلا نم ابعضوم رب رقت عم ةبمالا

 سانلا رئاسو () شيرق ءاطعل اهيف سلجو هعسو اهتفرخز يف فرص ١
 ريمالا ندل نم ىنءاج مث حارفالاو ةرسملا بابساب ةنيدملا تالتما :نئحن

 نيطاسا ىلع ةديشم ىه اذاف ةلجد ىلع ىنبهو ىتلا رادلا ىلا ىب قلطنب, نم

 فرم نسحلا م 09 نسور أهلو همر بابقو ةسوقم ايانحو ةعيشر ١

 ةنرب را ءانح الاو ردا ددلا نم أميفو ةفاصرلا نم اهءارو اموةل>د لع |

 («)نئازلناوةفرخزملا ةيناآلاو ةلزنملا ةيساحنلا مقاتلاو ةيجايبدلا طسبلاو

 هءزومركتي (ه) امم مهاسلجو كولملا ةعتمأ يف الا هلثم سيل ام ةعزهلا
 بابلا يناجي قد نول دانوالا تناك دقل ىح تايهلا ليبم ف مهيلع ظ

 رفصالا جاعلا نم ةذختم هنايث نم هسيلع لقثام (0) لخادلا اهيف قاعيل |

 عدبأام طرغلو اهنسمراصب الاب ىتجي ًارامث لثمتبهذلاب ةلزئمءوسر اهيلعو ١

 : ”معارعلا ٠ نم لكحملا أبيف د

 ىناغالا (4) 6١١ه ىتاغالا () ةيالىتاغالا ("؟ )او # ” ىدوعسملا )١(

 ه؟#غ يتاغالا (5) ٠+ * ه ىناغالا( ه) © * ٠١9

 20 رب ب 1 ل ل 1 م ب ل ا يي بي لااا

5 7 00 

 1 1 ١ ١



 ىف )١( امهنبون نكت مل ىدبملل نامداخ نارزيللا ندل نم ىنءاج مت
 عدا ف تبهذلا نم نءانا ىدب نيب 0 هنأب ه..زالع مويلا كلذ ظ

 نع ةرادتح ابطسو يف.ةقبحب رخاالا فو دارا يسن 0

 بهذلا رودش نم اهدي امو تادرءز عنرأو تيقاو ملرأ اهراسيو اميع ظ

 ةعيضلاب ةعقر ىلا لمحت هللا هع دل ال رخآ تيصو قءاج 7 كل

 ةيزرمعلا اهل اع ةريط ا ناوج نم دولا ف سوءا! ظ
 ا ءاا هعمو ةبريمملا روصنم تنذب ع ا 1 مال فيصو د 8 (

 ماج مهعمو هتحا ةيلاغلل دفو © 1 (ه) 0 هيا ترثتلا دق سهذ نم ا

 كلر نارا مأ هسيف تدسر دق ققعلا نم متاخو ريناد هيف (> |١

 ءافالا نسا ندوشحا كدر حر ىلا نول هرعت ال ةريغص 2

 سلو بهذلا نم اثيغ ةمعنلا ىلع تلطبف كولما دنعالا نوكفال ل

 ا ل لوَقلا يف افرصنم تادحو نال الإ تا

 امب نورهو ىسوم نب ريمالا د ْ م ويلا كلذ نم تدعو

 ريخصلا ىلإ تنك نكلو انرزو هلخ نب ىحي هن قاصواو اا

 هرابتعاو (0) .ةعلاطلا ىلا ةيايصلا نماتدجوام ريبكتلا نإ ىلا

 هلنوكي ةدالول ف قناسلا وع نوك نا كدذوو هكا 0

 سدو قاغالا (س) موس#ل فرطتملا ( 7؟) ١و9 ىتاغالا )١1(

 همه” ناكلخ نبا (5) ؟مس##»< (ه) 9*#٠١١ ىناغالا اهركذ (201/

 | س٠ ىرخفلا (7):

 0 عر يك ا نا ع حل



1 ٍ 5-9 

 | . .دابعلاموقتو . دالبلا ريمعل نم هن دع رهام هع لق ةلالرل نر

 كاد كلذ تفرع دقو قالخالا نمكش مارملا بعص ريكا تان

 نه ةراط راطو ”لعدر + هنار هيف هتعلاتسا الف هانعم ردت را نم 6

 3 0 3 0 0 لن ا تدخل او: كلذ تطم ال كا

 .هاقوت نم نأو(١ م ارما بعص هنا كلذ نم:تقرغف . اراذتعا ةدملا تقو. ||

 أ يتب سنرذأ لوما اف عت نمو هاضر ىف لخد ةقداخأ فرع

 | كوللا دالوأ يف دوم ريغقاخ ىرت ام اذهو (0) 1 رطا هاوهمام

 . ىلع ءانثلاب مههادب نم بيرت ىلا ظاعولاو ءاركسإلا نع نوفاجتي نيذلا

 مسمر دل ىلع حضاو لياد كلذ ناف لالا نم مهف سيلام

0 ٍ 
: 

 ادلحمو ةفاطللاو ةقرأا نم هيف ف رعاقاف هللا هأعر لوره 3

 0 هنم لجأ كولملا دالوأ يفرأ ملو هتلزام ”ىنيع يف م ذم ملا

 0 حاو5 نس يف امهو نر دال نحن لضعلل 0

 ا دحاو ةعدبا نم ةعاضرلا نبل الدايت 1 ىقح ةدحاو ةأيقلو

 ١ ضيباوهو لضفلا عضرت نارزيملاو ذوره عضر لضفلا ءا'تباكف

 00 نيد ن8 عن ىناغألا (9 ) ا ئدوعتلا )1١(

 ا .مهلوق ىحب نب لضفلا حيدم يف لبقام ضعب نم نا ىرخفلا يفو ه*؟ ادفلا وبأو |
 | ا ظ 01 0 داو يدك كتدع «درح م5 اناره كل ىك |١



 .دهكتسا

 270 1230712012 67150372-12171: 771271 1 ت2 0570510531591033712955521023125-1221577259:7 714: 17737 337 17 235202090332323 1222727-37

 ةمالسو الع ريخ ىلعو 0 ةهملا 0 نيئيعل ا نوللا ١( ا

 ( ةنلك (؟ ) هأه هأه ه ىلع ديزي 00 بضغلا هزفتسإ ملرمأ 0 1 اذاو باق

 ٌْ ناك هدب وهو مويا اذه للا 206 هبدأتب فر 0 ةدحاو ظريغ

 كلما اماع ردع ةملر معلا نم هلع قاناو ناناسدس تا

 .٠ هيك هللا نك ةلودلاو ةلملا حالص هنأم يلا همففوو

 .انلاثدح سابعا ىنةمعن لا تراصامل هنا كنع مك تدبلو
 ْ ىلع قافشال!اهرشر مع سوفذلا ف تدعاو 00 ارك

 8 مماع تباعا ميدعت ف هل ىلع 0 3 قتل نم م اود

 ' رمالا اذه نم هنوفاذئام نأ ريغ ةلودلا بصاخم 1 راب نأ ادن

 | عيججوانءامضناب مالسالا ملثمي امناف ةصاخللا مهتحلصم ريغ ىلا ىتدتيال
 لت دالا قوسفيف جورو هتلوص دتشن ىتح دحاو ضرغ يف هيلا نيملسملا

 ١ (9) هدمه ىلاغالا ( *) سعرو» سمخلاو ه#4*# ديرفلا دقعلا ( ) ١
 مارا بد هلل كاي بع راو ىدايلا هدو قدا سس نانا هلا لهألا نر
 ا-هفرعيو نأ ثلا رايفاو ةئااجساطسو طوس اير

 1 رمالا ملذعت 0 0 الا كحضلا امهعنهو مالكسلا عقاومب امهرصبيو

 ةدئاف ايف متغي وهو الاب ةعاساهب رعد نو دا وخلا ننال مقرر دا نم.

3 

 ابلحتسف امهحاسم ىف 2 الو امهنهذ تيميف امهلع وسقب نأ يغ نم اهديفي

 هيلعف اهاببأ ناف ةنالملاو برقلاب عاطتساام امهم“ وش د ا غارفلا

 . ةظلغلاو ةدشلاب



 | م ةفياللا راكراو ةظانيملا ساو ١1 000007 0 هل هدجو امب ا

 0 اللا نيد ومالا هه هفوخ ن م قيسام 2 هلا: نكي ل هبا دا 0 انمدقي ا ُ

 هتلود ملئابق ْق خسر 0 َُك ا 9 | نع مصعب و برعلا نع 00 1

 عولب أهم وجربال باعص نكف ينيملسلاب نيملسملا ل ىإ ةحاح رغ نم ١

 ىلا مهلاتساو بارغالا دقت يف ةءكسملا ةسايسلا نم قزر امناو هتينمأ |
 سور وهو هسفت يف ربظي امب هكلم موت ىلع مهب رهظتسي ىتح هضرغ ٍ

 هأوس هل نيفلاخا م نم هتبا م 0 7 متلي ال ىذلا توربطا ن ”مهلاجرب

 نع ةدنسعبلا ىلا ةجرملا نم هدعلو ) ١ ومللا نع عاطقنالا ف ا ا

 مهسفن | همن لهان ٠«م اريثك ابيف م همر لماع ٠م ل ةلملا رب ظ

 ا دعل ىلع 0 وةثحب امفا م ركل هواك - ىلع الا ءامدنلاو دالطلا ى ٠«ع هفاحو | ٍ

 اهرغ روما ل ) ١ ( اعارذ نيعلرا 1ْ
 ندلا لثم ظعمدتلا 8 هلك 1 ىلع كح

ْ 

 '" نوليام ةشا ىف مامز 3 رع م سانلا ءاّضرتسا ربغ لع كلاب ا ا

 6 رفمج ىبأ رابخأ نم ةِبقب )
 راعج ىبأ رابخأ نم اريثك ةقالسللا رود نإ ىددركب تقرع دقو

 (7”) /١141 ىرخفلاو م5# ريثالا نباو ديرفلا دقعلاو سعال

 ١ ريل لا تن( مز ىطوبتلا

 ص011 122271 هس
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 ل و جي حس حسم يح تمس ا سمس ل لج تول بسس و جوس ا 2س ص ا حم ا ص ل ل سس سس سمسم

 ظ

 رظلو هنا ول 8 نساح د اذاف لامعالا ماه ع رئسإ ةصرف هسفنل

 نم )١( بصنو هتفلاخم مهنم هبرب نيذلا ةالولا لزعو ةمالا لاح يف

 كلذ يف ًاذخآ لازبال مهناكمةناطفلاو ةباجنلا هنم ربظتوةنامالا هيف فرعي
 ىلا داع ءادغلا لوانت اذاف ربظلا ليبق ىلا هل نيفلاخْا لالذا نم مورب امب

 هتدب لهال لج يؤملا حافل ديلا ١ مامهالاو ماعلا يف راننلا

 ْق عمج اه لالا نك ىف رظن ءاشعلا 0 اذاف مهريغو همامعأ ضوافو

 . ةفاللخا ىلو موب نم هتداع كات ه هرامس نم هيلا نك رب نم (؟ ؟) رواشو رابنلا

 مث ةفلاسلا ةلاسرلا يف هل وك نم كل تمص وراك للا كاعر را 2 نار

 كل ل كلا ريب كنا ىلع هربسس نمد كل رك |نأ أم كالذ مل ا

 هر ابتلع ىفأ ىتلا ةميظعلا ةدهاجلا ا أف عوبطم وه اع هيروص

 ديلا تايتلاو هل ةماللا 3-لا نيب تضقنادق هما ناف واع لا

 ()ةيناسارماو ةعيبرو رض منيب مهفةقرغلا دجو.نأ لاما تضتقا ىتح هيلع
 نم قل افا نأ ىرتف رخألا نضمبلا لع دلجاو وه ىذلب دس 2

 يف نكرب ال وبف هيعرلا نم نظ ءوس ىلع هلعج ىذلا وه نامزلا فيراصت

 نافتنيب .كلملا هل ىوتسا ام هالولو هللا هزغأ دلاخ انريزو ىلا الا در وما

 . نادلبلا نم ابيلا امف جراولخا روبرظو سراف يف (4) داركالا

 َّط نوايع ةكماربلا 3 مالكلا ن ١ 2 كلا | مدت ايم ولع نقل

 م”مويضف ريالا نبا.( سر وما قد وعملا ( "0 ضب يدر 0

 : يي كلا م
 د اجي ع وهع يس اس سل دعما



 6)دار < ل 0 0 ء للاخ دع مال هيلع ا ع دالوأ عم

 لهأ عم م هتسايس يف (؟) ىلايروملا بوبأ ىلأ هريزو عم رفعج وأ ى ىداع
 ا | قنح ىلع انو معار 0 كا ةئلابع احوفتنءلاو لتملا ن :متديلا

 ظ ' مأشلا يف ةيم!ىنب بلغ ىذلا هللادبع همع امس الو هيلع هتبب لها نمريثك

 اجداذا ىتح حلما ىل اههفاسا ى را كسا فار هلام ا

 ظ روعالا ى م اذهو(*) هي 0 طمسو حلملا بادف هلوح ءاما لسرأ لع الا

 ةيعاد مال هلتقر د نولقأ دك 6 ةرودخالا ءومسل هل ءوساتلا الفان ل

 ا ةكللما | تريزا او ءاغنذلاداو هلآ نإ ماع تاما رخ ىف ةيمام الإ

 دعلو : م [نينا دليلا ىلا ىصقالا دعس نيب اهناسا ارق ف ارعلاف نيرا

 نأ ءاءدلا كنس هكسلم ميوقتو قاخلل ريثكسلا (؛) هلستق ركذ نادع

 ىتقأف اهابق نم جرخ اس ناك ابمانم يف تأر هب تلمح امل ةءآ ةمالس
 (ه) هل دجس ص هيلا ىهتنا اكو ةيحان لك نم عابسلا هيلعتلبقاف رازو

 ناكع ناك ناو عبس !او رفظلاو كلملا ىنعم نم دارب اع ابمانم ريبعل ححصف :

 - هميم رح

 مب دسم ه«يجيس بهي 2

 . هل د وطلا ةماللش ل هكنم ردغلا ىلا تل هنأف ةوملا ن 6

 ىه»و ةريملا نمهعو>ر دعإ ةدحاو ةرد رفعح ىبأ ىلع تلخد دعلو

 ىرخفلا( :) 1م *9 ئدوعسملا ( 5 ) ه*و ممن ىثالا ننأ- 1

 (ثديح 05 0 ( هيلدا رطتيملاو "ا ندعو ريثالا 2 6١م

 ا ) 0

 كغم ز ] ز ز | | | | 0010300310

 تام سس, لير ل سس ص سلع

 ا
| 

١ 



 قس ءاروزلا يف رملا هيلع دتشي نيح )١( اهد_صقي, ىتلا ةنيدملا

 21 لولا ءانال نذأ اف («) اهريغ كولملا كسل حاصي ام اهراوج
 مفو ءأ رمالا نم سلجم يف هانبص أف فسوب ااه رشا فانيلا --

 نشب ىلع هنم ةلكيوماو هيل دن . وهو ةمالد وأ هل لاعب هيلا برقم رغاش

 ضاوخ نوال يفهلاعتسا 3 ,ءذلا قرا نا يفا.هلاق ع رعشلا نم

 هللا نات .نودبفإ مهفاتك : نيب 0 ةياتك يف ملاكم دقن م ماوعلاو

 دل يل لاقو سولجلاب انرما مالسلا ضورف انيدا الف (؛) مهروهظ ءارو
 )هز ءافو لهأ )» سرعلا د 02 مكتيأر أ هلالحا نم بحجاولاب ف 97

 كلذل اوببتنادق ناورم ىنب رأ مو انتاود يف بصانملا مكتيلوف ةناطفو ظ
 ناك دّمف مجعلا بادأ نم مسعافتناب ةلودلا ليمج يف ةءانملا اونلكت الو ١

 نم تاذلملا بوكرو تاوبشلا مهمه ناك نيفرتملا مهدال وألا مهرمأ ظ

 هحارطا عمد ركمل مهنم انماوهجاردتتسإب مهنم الهج لجو زرع هللا ىداعم

 . ةسايرلا قب مهفافختساو ةفالملا ةنايص

5 

 هدد يف تناك ةرصخمعب ضرالا برضي لعج منع كلذ قا

 ةةفاوس هب نؤجوز ديدغ ىذق نذخلا رفح نعام د ىلع عقوف

 ( < ز نامزلا نم هخر اها اهنكس ديعرلا ناهد < 2 نا
 هلوق اه ناتيلا ( "ر ١؟ه#** ىناغالا

 اهناك لاجرلاءاهىلع اهارث . سنالقلا فهدازلوطب داجف . ةدايز ماما نمىجر انكو

 دهم نبا 5 هيدا دولا دا 3 نمار كلل و ناد



 2من

» "4 « 

 آ9070070 11و يطا تن ورفاشب اوك ببث اولقو ناطللا
 اوجرخ اذا ىرقلا لها نوذلكيو قاقحتسا ريغل مهلا رم نو ظ

 ىح كلذ معلش ل ها جالاو برضلا نم هب مهل ةقاط ال 8 ديصلا َك ظ

 نم مهضعل لقتنا مث مهرد فصن هتميق جارد بلط يف مهعرز اومطحي

 هوجولا عيمج ىف مهنم نييراهلا عبتت ىلع ةفيلللا ثحب نا ىلا فذقلا اذه

 ١ ىبال فيدس امهلاق نذللا نروهشملا نيتيبلا نيذه هدشلا نم تعمسو 2 21 هله :77 50 15

 ْ . مهيلع باغلا هل متام سابعلا
 نود ءاد عولضلا تحي نأ + كاجر' نم ىرام كافل

 اد اع يلع وف ىرتال حا طودلا مفراوضيلاعضف 0

 | اوطمغ دق ملام لها نيبومالا نا ىرمعل لاقو ابضغ ةفيلخلا هجو ًالتماف |
 ١ ()مهيف طومهشرعلثو مهمجل ىوخف مهيلع هللا مرح ام اولحتساو ةمعنلا ظ

 . مالكلا اذهبهنرهاظم نم تبجعف ايناعمهنم تيقل ثيح مهيفاهعبتتاس ةمقت
 نا لوقا الاناو . لاحلاو سييدتلاب هيلا نوبرقتب نيذلا نم ريثك هدب نيبو |

 ملول مبنا ىرأ ىنكتلو هنم دشأ نعالو نمطلا اذه نع نوهزنم نييومالا |
 نم ابرقت هنم ىَنْأب سالجلا ءالؤه نم ريثك هامرل هلثع نييّقح اونوكي
 رذعج ابأ تيل ام لوا كلذ ناكو هئادعا ىف حدملا نم بح ايف ناطاسلا ظ
 هللا اهروش ةكرامملا جملا نطاوم ىلا 09 0 2 كلد دعلا هرا مك ١ 2 0 ع 1 َ

 اة ريثالا نبا (؟) ١5 ىنيوزقلاو 151/6 ريثالا نبا (1)
 21 ا ا كا ل اا ا ل كك 1



 ل 8-5 دنت 00

 لا لة ع

 مظل ا مسوملا ىلا ةفيلطلا جور ناك

 | نم عمتجا ثيح (1١)ةف وكلا باب ىلا ةنيدملا لها لبقا دّقف كولملا

 ظ مهريغو سرفلاو نييناساراغاو نيبقارعلا نم فيرشلا جملا ىلا نرفاثل

 هماعطو هيئرخو هنرقو هتودكو هلبا زب 0 هللا الا هددع ىصخم الام

 مهعمو ( ؟ )جاملا مامط نم اهريغو ةسايلا هكاوفلاو دضنملا كعكلاو

 0 ميمي امفو (؛ ) بهذلاب صوخملا جايبدلا نم بابق الخ

 | ىف جاجملا مجم نأ ى مو ةريشع روءأ يف رظنلا ةوانإ ىفةلو حالا |
 ا قويا م ماع فاخيف اوقر نال ىتح مهلوزتو مهريسم ْ

| 

 مقري نأو د ىف اوكا اذا ةناكم ىلا 0 نك فرص

 تف ا 5 : موعطقنم 0 لضب ا مةيعص هنع 0 ىح ريسملا ف

 0 . امدجاو اهرعوايفاحتيو . 0 حضوا مم

 ا لا 00 0 نم 2 > 00 اولي

 | <45 قاغالا: ( م هد ئدروكتلل 9) انك تاو نم وه 0

 ١ ها/دعأ ءادفلا ونا ) ًٌ 0



 ١ جملا مهاف دف رجفلا عولط ىلا سمشلا لاوز

 فقاوملا سانلاب صحن ىقو ةماق عافترا ىلع سمشلا تراصاملو 2

 ا ا ل ا

 هللا ىلص ىن هلل ءارضخ ةدر أقوف نم 3 شو ذبح هيلعو متاخلا ىرخالا

 تت ع ا ا ا ل يا ا

 حز

 ىخذمىذلا 1 داخلك لذ رو ىرتخا دوو 2 ما ىف اه داو كل برعلا

 ميظعل نمداك امل هل 5 اهدقا عا هلل 0 ةلاسرلا هذه ىف

 7 "لا 3512101051577211131151521150337 223م1 ت7 #٠ 7 تت

 ىطوبسلا ( 5 ) 15*١5 ءادفلا وبأ ( ه ) #١6 ديرفلا دقعلا يف

وق 0 ا 0 الا 0 مهتاخ بدو 0 مهم ر ا
 ْ ُتا

 نيبام ةفرع مون 8 هفرع اولصي م اذا منال“ ههيض ماع ىثخي الف تقولا ظ

 كا يال مث ةفيلخلا بوكر اناذنا قويلا بريح تاحاسلا مهب تقاضو

 ' ةبقلا ىلعو ةعماللا فادصالاب 00 م) جدوه يف سلاج وهو ةليقثلا

 ظ يفو ةفالخلا سيضق هذ يفو بهذل "6 موحر 010 جابيدلا را

 0 عموما تالا راثشي اهذختاو ( + رائيد ةئامالث رفعج وأ اهارتشاف

 ظ اون دس نمي هنف ةليثلا امأو ٠ نييرومالا دنع تناك ىتلا ةدربلا

 1 يف مهفاتك ا ىلع اعؤمللا ا 0 تناك ىتلاةدربلاريغ ىهو 0

 ا اهارتسشا دق ناكو مهنم ةفالللا نادقمب تدتف اهنال مهروكرو مهسولج

 1 8 هاماو (ه ه) مهرد فاأ نيمرأ يل ىلإ ريغر لا م ةيوأعم

 ةكرب مهدنعقبتل ةلب الا لهال ملسو هيلع هللا ىبصيننا اها امعأ ىلا ىهةدربلا

 كاواملا ١

 اك 1( 0 ا رقكلا ( © 4 ةيدقملا“ ( *) ياي ىدرواتمملا ( 103



 هج تح ودمتم دوست ظ

 لا 1 ا
 كت

 أهربغو دايعالا 0 4س ,زلاو بورحلل اهدادعاو اهل مك : يدق اهأيا ةفااسلا ظ

 ردعج أيا بدصلإ ناك . 0 وا كولا كا او

 ةعرخ اسم 11 لذا مهءاروو ةفالخلا تيب لاجرو ءارعالا نم ةعامج

 9 صاخ سر> مرعمو 2( احاح قدا نا ىدوم ميو هدب لهاو

 0 تانازلا نوامحت |
 ' ءاعدلاب مماوصا تعفترا حج جاجملا فقوم 0 م 5 ىل »صو الذ 1

 )11 ةل 0 72717327771177 12277ققطنست "177 تقلا" "772775: 77+ هن

 م 0 ليلبتلاو ريكحتلاب مهجيجض العو ١

 || روظنام ةداسلا نطو رذ نم ىتل دأأ هن“ مظعأ سفتنلا اخي الام مالسالا .

 ١ عادوىلا ءاظعلاو ءارمالا فقو ايف 00 تيبلا جح ريغ ةلودلا ةما هيف

 هتفوبو ةمعنلا هل هللا اولأسي نأو (+) ةيعرلا ىلع ريسساب مهاصوا ةفيلال
 رصق ىلاهبحصي نا درعلا لو ىلع مزع هنا مث . مم ةفارلا همهلبو مهئاطع

 دارفنا ىلع هب ةولخلا هل متل ةرضحلا نم ( ؛) نيمو ةريسم ىلع هءودبع ظ

 هءانمىف ىرب ناكدقو هل درع الام نايا مسوملا اذه نم بسح ناكذا

 ريفتلاباناذيا قوبلا خفت ايلف . كلذ نممءاشتيف(ه) ءامسلا نم يوبتاموجنن أك .
 اعرنو تاك رادع 2 نا كاد مطالستملا رحبلاك جاجحلا فدز

 نات رح < وعد

 هبهذ عل دق ةفياخلا جدوه مهتمدقم ىفو . بابقلاو ةعوفرملا لئالظلا

 . ةفالخا 0 ءاووب ماتا 09 قرشا ف نة اك هبصقو

 ا جرفلاوبأ/) ىطوبسلا (ز *١١ ريثالا نبا (5) ا١مهه#*١ ىدوعسملا )١(

 << ريثثالا نبا (ه)
1 0 



 د : ]

 هر 8 عرشو 50 ىلإ كمل داع كالذ دعلا ل

 هبشأهتبالويف مويلا نحت امناك ىتح هوبأ هديرب ىذلا هجولا ىلع ماكحالا

 رفعج ىبأ نم هدوعتن ل ىذلا ءاطعلا نم انيلا ريصإ اهف الا هيبأ ةءالو يف انب

 "0 نتعب نانآلا هل نكي رف ةسايسلا ” 11 نق كاذ ىوسا مو

 نا _: م ىه ىتلا ةيصولا هلودبع رصق يف هعّدوب وهو دامو

 05 لع () هضيرحت  اهيفادب ةسايسلا ىف مهدال واهب كولملا صوم

 2و («]ةنني لهأ ةما رك ربظ ناو اهلرغ ْ لدي ال ناو ءازورا

 م رادو مهتعيش |وناكذا ناسأ رخ لها اجل ومهنمرثكتسيو ةيلاوم ىلا

 افوخ) ماس ىنب نمدحأب نيمتسي الذ أو(ع) مهولق نم مهتبحم جرذلال نمو

 هما و ملسو هيلع هّللا ىلص ىنلا ظفحي تأو ( تيبلا لع عم مهليم نم

 عم هيلا هب ةجاحال ىذلا ينبلا نع فعبو ني د لاو هلا دودح مزابو

 0الى و اا لحالا طيشب و ووعشلا حشي ناو لاما مدل هيلخأت

 مآ الو (4) هرما ىف ءاسنلا لخدبال نآو لاهعلاب نظلا ءىبسيو لاجرلاو

 ١ دابم تيهذ قا ةيصولا هذه ُك هب لاطأام 0 1 امتي وشو الأ

 كواملا اياصونيب

 )١ ( جرفلا وبا (* ) ا/#* ءادفلا وباو ؛/#* ريثالا نبا 5٠٠١ ) ”( دقعلا |

 ا ) ديرفلا



 | تهز نذلاءارمثشلا نع كل ركاذانأ ةلام رام ماتخ في نك

ا رطاخلاا لع درو ا رفعح ىناةلود مم
 مهعصاول» لع لد زاجاب ٠ نكلو رافل

 نم ميلا يي اللام ل ىعتنا بانطا نود مهادم يف : ةدأ أاجالا نم

 وهو ىرصبلا درب ن راش 8 م1 ًادبأف مهرداوتو مهمايب 1 7

 دلاخ ناكو ءاروزلا ىلا ل )١( ةكماربلا ل اع يدلل

 ئدذلا ا م ّ 0 لع قطن نأ حا دق كلا د

 م داو هللاو ىلا ىل هلوقل 00 كلذ يف ءابرغلا هن تعني ناك

 ءالل هه لاع 1 0 عم ركلاردق مفرأوناسحالا باالطل الا ل ثاحلا

 ا دصقي ا نمو فارشالاووا رحالا مهف نال نيلمؤملا

 قلطأف رزولا | مالك نم مة !راشب دجوف راوزلا مهمسن | كلوابدأ

 يف هفرصص) ةغرسو مظنلا ىل || هرطاخ ةعرس ىلع لدامب داشنالا يف هناسل

 ل

 يف هل كاد ةدصق ةئام 1 رعاشلا اذه راخيل تر دب

 تعمس دّملف برعلا ءارعش نم نيمدقملا ةاماسم ىلا هعفر. ءادتبا اهرثكأ

 رم ةيلهاجلا يف ءاذبحإ نئانلا نجا نولؤشةاورلا نم 1

 افق ) لوم ثيحو ( ىلابلا لاطلا اهأ احابص معالأ) لوي ثييحت اللا

 لوس تح ىناطقلا م السالا يف و ( لزع زيمو ببح ىركذ نم كنن

 ١86 ىزخفلاو؟4ة طاوطولا مج ىناغالا ( م ر سجس ىتاغالا ( 1 ١

0 

 أ ا



 .لوشإ ثيح 8 00 نمو ( (لا أرسل 0 انا

 امتم احا ول هيلعاذ امو لك 0 عزجلاب للط ىأ

 اهو ايلا نقرعل الإ ىهالم ىوللأابو نيب را عرفلابو

 4م لضفاب تام الا نع ءأ ريصقلا رع ل ام هيدشنلا لاتحب نم هل تدحوو

 هكا وك ى وامن ليل انفايسأو 2 انسؤر قوف مقنلا راثم نك
 با علان م ادعو ىردالا 0 نيمدمتملا ن ل 1 هناع : لعل 0

 ْ دهزلا ىف ىف رصحنم مهلوت 5 نايمفلا |: نم لح نع هَ 00 م يذلا

 هنأف ”عاشلا اذه فالخ اهب ا هر لنوفرصتإ امو 0 حمدملاو

 نمي ال يذلا طاطختنالا ىف نأ ريغ نم بهاذملا رئاس ىلا اهنم عسوتي
 ردايتملا ناك ناو هب عوقولا ن :رم هنع بيرغ وه أوف هسفن لخدل نم ىلع

 لزغأ الا وه اف قارشالاو نسملا روصت نع اديعل نري نا امنا كل
 - لوشي ثيح )١ ١( ءار لا

 ؟ملا عراصم ى ةذعأو كيكحع رحس ىف خا هللاو انأ

 ظ 86 5 ةيئاسفنلا تا املاو ةيعيبطلا بها قل نم هدأ ادهو

 نم هيف رع الو فلكل نع ها ىذلا هحولا 5 نم ءارعشلا 2 لع ١

 ظاننلالا نم ًاضمب هقالتخاو ءاجيلا يف هلاسرتسا الا هرعشل (؟) بيع داعتنا ِ

 يسيح ميسي جيس بح

 يس و ىساو #4١ ىتاغالا (؟) ١؟ه#١ ناكلخ ناو 5*4 قاغالا ١(
 سابع 0 ناو ؟ه« نكت 7
 |5 محسن بتر 2 ب بيس يوم مس 0 تلا + وجع حج 2-0 2 5 -- تيد 7“ يجد مس ل ع

 ا

 / >> ب نعس 0 بضسو زد دج ديا تي يي ل "02 دعا وكاد د رطل انوا د ع يي ع حم

 7 و اسما ا ع



 هكا
 3 9 هب يس يي 0 ل

 تدل " نأ ريغ نم ةيفاقا ل 0 أ ءاتاابلا 0 ِّك

 6 0 وهو ةصفح ينأ َك ثناور“ نيمدعملا ءارعشلا نم يعلو

 1 هرغ نم الد تدلا هن وم ا 0( ةدئاز 3 نعم 2 كل هرعءش

 . هلوقب ةيدنوارلا بزح يف هثالب رك ذ ىلع هل هحمدم ضع يف ىتأالو
 ٠ نم را ةفماخ لود كمسلاب الم ةتحشاهلا مو تلو 5

 كازو دم م لك مقو كرم هءاكؤ تنك و هيرو تعنق ظ

 نأ ىت 1 م كولملا ىطعأ ام 21 كلذو مك يلا ةثام ءالطعا

 0 تحعتلا م07 كاذب لع امل رفمج بأ ا

 () مّرملا لهأو لاجرلا ىلع زمي ٠! هيلع نوهأ ام ىبارعأ نم هّرد
 اهف لوي ىتلا ةيماللا ةديصّلا ىلا رعاشلا اذه ةغالب تبنا دقو ا

 . ريمالا أده اجداق

 9 0 0 .٠ < مل 6 . 55

 لبش ازافخ ليغ يف مهأ دوسأ مهن اك ءاقللا ميم رطم وثب

 لزنم نيك امسلا نيب مهراخل مماك ىتح رالا نومنع اه 0
 : لو نا نإ ظ

 ها نيح ال لوق هلع ارجل هناك تح لولا ال

 لضفأهيموبىأىردتن .ىالف الكشاف لع هأمو هءأشن ا

 : 1 0 الإ 0 امو هسأب موب ما رمغلاةادب منا

 ناو.2485 قاغالاو ةمسض# ىداوعتسملا (9) 225 قاغالا (1)

 بابا فرطتسملاو ”1٠١5 ناكلخ



 روشا ةعلرا يف ّايلاتخ ( لم اك لوح يف فابعفر هنأ 10 ف تكتعءمس نبا ككل : ا

 رعشلا ناو هلتع نم رثك | هءاع نا ىلع لدب اذه نكلو ءارعشلا اهلثم نع ١

 نيسمخلاوةثاملاوةّثاملا لوقي نديحلا نيعوبطملا نموهو ةيهاتعلا ىباي فرعبو ٠

 هلو لييس ن و هرعش يعج ةطا اجا ىلا دا ىقَح ددحاولا موه ُ اتم ا

 .هلوةك (ه) دحا هيلا قي لمالك |

 اكن يبا لتي

1 
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 ..صحصسسس مخ صح دع بسصصسس وصوص يسيوسو مو و همم مج تو

 لزدعلا )0 لواط 1 ماك تءا أحف ةعلرا ف انضر ةعلرا ف املحتتاو

 َن

 رط ا ءا ردا نم - كاعاو دبدش 1 0 هي كلا ةعاجم هَدنَع

 000 تالا اهلا تالا | 3 أوق نايرعلا نع 00 ه لثك رظنلا ىلا

 8 0 مالك نمو

 )2 اهلالد لاي لاب ط ءاضمإ اهلامخ 0 0 ار ٠١ كتق ٍرط

 5 اصلا َِك 0 أ اق اماثموداقتساف كدا ؤوذتداق

 نحطن ةينأا ىحرو . م«الفغ ىف ساثلا

 0 (>) مالك ضعل, نم هلو
 اكلاثماب لبق تردغ ك 2 اهردغ ىلعايندلا مات

 مل ا ا

 سس ملمس“ 22 تي ب بببيبيبيببببيب ببيت

 دو تن دوج م دمه صج دهسخ-

 تاقلا كافل ىف ( كرا 22 ناكبلح نبا"( * ) 5ع ىاغالا 5)

 دير فلادقعلاو ىتاغالا ( ه ) ١١ا/## ىتاغالا ( 2) . احلالد ءانخلاب ريشنت ءاضم .

 0 مام ىداوعسملا (5) مكب عا



 1 : ظ ع : 0

 | هف 00 الأ ُْظ اقالة 00 هل نع 0 ناك ناو ةساللا |

 حدملا نء هل ظفحأ لو )١( ةرخآلا فصو ىلع روصم رعسشلا يف |

 . ءالعلا ن رمع ىناهلاق نيتبب ني"

 ا امي كا مجعلا تاناو او تاعلاو دالبلا كا عدلا نم هءارو ظ

 . ليمحلا نمهل |

ير هيد انآ ممم تيملو ظ
 ا هك دا ءارعتلا نم وهو نوح نك 

 ظ كتملعاع كام مالا نم هناكع وهو راعج ىنأ ءالق رت ا ِف هرءش عاضأ دق ظ

 فصو 6 0 0 لوقا ورشا 4 0 كر 0 0

 بيس

 ا

 الامرو اناس كلا: تبطت هل كليكتش اطل

 لا اني نردص اذاو * متم لدرو نب درو اذاف

 نا قال ذا حودمملا دح ىلا مركبلاب عسوت, نميفلاةيام نسحأ اذهو

 هيلع ءانثلا ىف لاق دقو

 0200 اودعقا ليتل موق « مرك نم سمشلا قوفدعتي ناكول

 مرك امم قالا ل 00 سمشلا عاعش ىف اوقترا مث

 ان ّ : ؟ هيف 7 1 وو نيل 2 نساح نع 0 كعب

 دوا« ةطاالطا ةذلاع عام اي تانا تدل

 انس ب



 سما ةبلابملا سل ا نأ دكاما 3 0 01 00 مسوت
 ازأاو للملا نم هب قفارصم ام م طع نم هبيصل

 ةبلابلا س ااع يفهتيقل ىبارعالا ىلوملا نب دم ن.ديجلا ءارعشلا نمو
 ا ةنارلا اكل 3 لاقو ةيدابلا ن نم مخلص دقو ةدحاو ة هرع

 ان ل ا كا اال رم هتيطع

 0 م رم 0 ماح ْ

 الا كنود ,ياعأل نا هاب كلن كاوجر ال ىلإ
 ىىَح هيلع للملا ءارشأب ا ةمرالا هتماغ 56 هأبا هلع 7 دنع م ناكو ْ

 0 هش اوشن جا م دلل تب أمف كك ” لمثت ْ

 ها ل 5 ىذلا 000 كن 5 2 اللمم هتثحام اذا ا

 لا 5 لفعأ نالّشاو لاف

 تيبس وسم

 ييييسمسس سس سس سس سس سس سسبسسسسسس

 2 ار دم 3 ىف اهل ومب ت

 ظ برقي مالك لولا نذل حدمأ 0 1
 "عاد ةيدابلا نم مرعضاو م يف هماقل نيلجاطلا لاوتا ثم نوكي نادل ١

 . بيسنلا 5 رعش ن : هو راهم الل ةراضت

 هيعمل عا ريلا نح 35 نيل 233 ويلات ا و لبا ل ا

 برتتلا اهلا دعب ىلع اداب ىندازف بيت ى ىلبل 'تبرتت |
 ْ ( هلوقو ) ظ
 ا لذيت دولا ىذا بل الوّلا.ةبابص نءتكب ليل الف 0
 ل | 1 لل ا ا لا ل م يب سعا
 ىئثيرشلاو #4” فرطتسملاو ١١؟5# ىناغالاو ؟ ل١ 300 ظ
 هدم ىلاغالا (؟) يذذ

 يح نسا ا:



 خ3 ل ا
 ةنسم دع

 هأعد دق ( )١ ةشدملا لع لماع وهو هنع هللا ىذر دز نب نشا ناك

 نحاس لفاحلا ىف كللذ دشنتو نيماسملا م عقلا لاقو هل 0

 ىلا زك 3 ةانه توق الا بل تتاكنا انالث الط أما لاف

 تدَو ىأ لعد تيسنلاب الا نسحال نمرتلا نإ تييشنلا 0

 : هلوق ىو ةزاضللا ةوالحت لا.هنه يركا ةرادلا ةحاس 7

 قلمسءادب لوقلا دزي ىناو ١ "قطف نيتءلغ لل ةدل ظ

 قبعتلا . متاراو: اهلايذاب ...ىلبلا مم تاسمادلا رايدلا| منع ظ

 قلاتم اعزم ءام سيباش ٠ اهفلخ ءاملا نم سيب اش لكب ظ

 ةيدابلا لها ةرضاحمب ,هدبع مطقني نيذلا راصمالا ناكس ىلع هلوانت دعب
 مهنوطلاخ نيذلا ,جاعالا ظافلأو (؟) ةقوسلا مالك مهناسل يف نواخدب انآ

 .نابرعلا ناسال ةنيابملا دشأ يف مهتنل حبصت ىتح مهتاراجتو مهرافسأ 1

 ةيفقاولا نم وهو "ىربلا ديسلا نديجملا ءارعشلا نم هتيقل نممو ٠

 طرفيوةسايسلا يف هضرغ ىلع هرعش يف ىتأي ( ©) راذتنملا مامالاب نيلئاعل
 لان  نك نم ٍلسو هيلع هللا بص (4) 'ىتنلا بامصأ سل

 الان تلا ذو نقل مك رع تا ا 0 اميرو كلا

 قاؤرو كسلا ةدوخو ظافلالاة يودع نب ه هلام ءارعشلا نم دحال سا ا

 ا

 انلالا نا #١7 ىتاغالا ىف لوقي ( *) 50ه ريغالا نبا 00

 ظ م عا ا 0 ةدرح ةدصقلا 1 ا

 060-0 ----7---77 لل



 ا ةهسفأ
 هبدحوو ساحب نم ل مويلا اذه ل ةعم ىنع# دقو : هيوالطو رشا

 قف لحر 0 ىطععا موعلا نيب ل تا اذا باطكلا ليمج مالكلا ن.سح ْ

 هلوق كلذ نف قيقر مالك بيسنلا يف هلو ١( ) هثيدح نم هبيصن هساح ظ

 ررد انكم 2 قم 1 اهحوم نيبلا ةيشخ ل 57 ْ

 رثثاف كلسلا هنا> نام ظنك ابعمدو ل فارطاب تراشأ ظ

 رعشلال زن دقو (؟) ىبلسلا ورمي نب مجشأ نيمدقملا ءارعشلا نمو

 مالسالا يف 5 ناي. ذا كلذل سيق هه تضبناف هللا نم ةبهومهردص يف ظ

 . رعشلا لاقو عجشا مين الف نويلاو ةعيبر ىف رعشلا ناكامئاوهلبق رعاش
 | لولا هلو سب هفلقل نم هتحتسا امو (ع) ترعلا لعاسنق هه ترجف:

 دبعلا ىلو يدم يف هل تاظف> دقو افكت اهيف ةعاربلا ىلا ىناعي ال ىتلا
 (؛) هلوق اهو رعشلا ديج نم نيتبب

 مالظالاو حيبصلاءوطنادصر د 3 نااي كودع لعو ظ
 مالسألا ككويس هيلع بلس.” .اًتغاذاو .هتعردبنت اذا“

 ظ
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 م دقو داصتخ الا هحو ةلودل هد ءاروخ نع م كدا م اذه ْ

 0 6 ا كم اولحتل 1 ريغ نم اي ناعما راكشا لل نوشياسش أ

 1 نأ ول ىحو )هز ردانلا ند لقأ ناك اهف الأ ةياهاملا روصع ف ممدعت

ِْ 
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 00 ل لل اك تورطت دك ٠

 2 (ع) س.#اال ىناغالا ( #) ؟١مهكه ىناغالا ( هز سيب ىتاغالا )١( ظ

 اك لاو | هكاضلا كلج نا طنا ( هز يسرا نوره ىف ال ناكلا ْ

 . 151/5 ىرصحخلاو ١م هوك شوشة |



 “2-و
 : قفاوتت لق 00 |احتنالاب يد نأ حصا هيلا و دا

 فاول مهماف اظفا 00 ةيلهاملا نم نومدقعتملا ناك ناو دراوتز

 اوم دك ب كاسح مه ءالؤهو . اظح ىناعملا ن م رثك او اعنص مهنم

 ناذلا اضن ا ديخ رءاما هالك كل ملسو ةمره نبا الا ءارو 7 ّ

 . باتكلا اذه يف اهرابخأ قأعأ رف ىلا لصت ملاهمليب ا

 ةيناثلا ةكسلا نم فحلا ىذ يصسس ف لسا نع 0

 ىلا انّقيفوتيف لوؤسملا هللاو مركنملا انين ةرجه نم ةثاملا دعب نيسمكلاو

 . همرك و ىلاعت هنع . داشرلا ىلا انتيادهو دادسلا

 * ةعلارلا ةلاسرلا 22

 © ةقالذكلا تسد لع ىدياا نسولح 2

  ةفالللا تسد ىلع ّىدبلا سواج ركذب كيلا ةلاسرلا هذه متتفأ

 ةرضحلا يف ميظع موب كلذل ناك دقو رفعج ىبَأ ةافو» ريألا لوصو دنع

 نع ةفالللا لاوزذور اوناكةسايسلا لها نم ءالققعلا نآل « ماليا

 خئاشملا ١ يدل 1 درا 5 اهأ نم هم الا ىلا نيالا

 اهتماع ةليحن نونظملا 2 مالا ىرجف نورضاخ مشاه لهأ نم

 اعلا ملا فلو . مويلا اذه ىلا سانال فشكنت 0 2

 هس نمع حابصلا 0 اك دل هللا 112--- ىذا

 دعل دبغلا ىلو ىنوم نب ىسعو هم لع نن ىسع ىعدتساو جملا ف



» + « 

0 

 ىلا اوعراستامهنافون اوماع مهنأ ولو . ناطلسلا نمدرودضن مر: انظ رم '

 5 1 لو ءدارم غاب الف . هنبال مهتسعيب دب

 ع قوقشم ميلا جرخ م ” هي لزت امن 0 نا اء لخلل

 ىلا ىدبملالاجر بكرو ةعيبلا هيلع تذخأ نم الا مبيف ناك اذ هتافو

 هذه ىديملا ىلا ةفالخلا تراصف (0) 3 قف ةقعلاو لطا 0 وعلان هل

 . نيملأا ءامدل ندح 0 هجو نم عي 11 ل ناحل فلاح

 نم 0 0 ع 0 لوديم 0 0 ةاقو 37

 سبل نم, ا ل اء هللا ىلص ى 0 ءافاقما نم هريغ دا

 ا رفحو طيشا عانأ ن + كلذ ريغو (م) سناربلاو مئاعلاو صم

ا للعا ومعي 56 ( لوميم ريو نوجا كر ةردح ْ
 0 يف هونفد 2 ال

 0 2 ةعبملاب ةرضملا 5 - داللا (ه) ةزانم عيبرلا ةحوو . اهر

 ٠ 3ك نم 9 امو رشع لد ا 58 اهءاحف مالسالا ف ثدحن رما نم 8 0
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 1 تس ظ ٍ 0 1ْ صافن جف ةيلحلا كثنعءمس نيح 2 لوره سلاح يف تنك دقو |

 ١؛م*#» ىتاقرزلا ( سر مهد ريثالا نبا (؟ ) ١ ريثالا نبا 0

 (5) 15259 ىدوغنملا (0) ة### ديرفلا دتقعلاو سيمخلا

 001000 ا ا تب بيم دن

 نأ معزي نك 0 ميلا 1 سلو او نم اجو قي



 لزانم ىلا تعرسأف تام دق رفعج ابأ نأ تئبنف ريكا نع.تملعتساف مرألا

 | نأ باجملا دحأ فان ىنربخأف تقولا كلذ يف مبسلجم دبشأل ةكماربل
 اند ترا 1 تيقاف قوسلا ىلا تارثف هيلا ,هاعد دق 3
 ىلا هعم ءاميلاب 0 شاف 0 نم هيلا قثا انا 8

 1 0 ةصاغ تاحاسلا انيار ةفالخلا رود ىلا انرس الف

 ءا رضيع [ةيذلا ل اكمل ايلا نا هئم قيضن ماحدزا نين و دبل باب

 نم ءازمالا 0 اذاف ةعيبلا هيف ماقت ىذلا ندا ل[ بان ا رزاف

 ةكماربلا لقم ةيزيمالا تانويبلا لهاو نايعالاو داوقلا هلو ساسعلا ى

 ١ ناكو . مهريغو تو لاو ةبطحق لاو رهاط لاو ىلبملا لاو هلل مهزعا

 ىلعو رهاوملا عاونأو توقايلاو *ولؤالاب للكم شرع ىلع ايوتسم ىدملا
 راسيو هنيع للعو' ١)جابيدلا نم راسا د قدا ر

 اان كادي نامالع د

 نوسكم نير ىلع 0 دوسالا شيرلا نم نيتلظمع اهقوو ت؟هذلاب

 اممودو زوريفلاو دجرءزلاو توقايلا اهيف لز دق بهذلا نم قورعل

 ليال نادك دك و ةرسا بار تصد ام

 ىتلا لسوهيلع هللا ىلص ىبنلا ةد رب هنتك ىلعو ةحرطلا هيلغتناكو ىدبملا ْ

 .ةفالا متاخ ىرخ الا يفو بيضتلا هدد يفو جلا ىلا رفعج واابتم

 جابيدلاو رهؤملاو ةنبزلا عاون أب فرخ زم ربنم شرعلا نيمب ىلع ناكو

, 3 
 داغالا ( عيضة حسم



 ن ةيواعم هلل ديع وبا )١( هيب ةفالخ يف 2 0 ْ

 )0 ارزو هذا كق هغالبلاب رولا 2ك وثو ا هللا كيع

 0-0 | اهاو هحاح شرءالا نامالم ناكو:. كلملا ةسايس ىف هل

 دن تثتحو كم ند را م ءاج كا ةعمسلاب رعنملا 2 9 ةاقرم 1

 © 21 !ءارمآ لع ةعسبلا هدب يف ذخأ دق (4) ةكماربلا نم ريمأ ةقيلملا

 داوقلا عيابو ةنيدملاو ةكم علا 5 دععلا نيالا ةعلاتو اللا أور م نذلا

 ٍ 7 رود

 002 الش اودي نا ففولا اذه لثميفسانلا ةداع تناكو

 اوملخ ىدبملاةيزمت يف اوذخأ الف ةفاللخا تل لعهسواج هنو ا

 4ث ه) مثال نو ردد 9 افلا فاد مهر وهظ ءارو اهوذبنو مهسنالق

 عيابنانا ( :) هلوقةعيبلا ظفلو نيماسملا نع هعيابيّللا ذبع ويا هرازو قو

 نيدمج هللا دنع ال مانالا عيمج ىلع ةعاطلا ضرتقملا ما هدا 1 فواح

 نأ نينمؤملا 8 داهحاو هينث ةنسو هللا بأ ٌّك لع روصنملا هللا دبع

 هل ءاعد الا سبت كي ل ىتح اا رشح 1 م. هاوسةفياخال

 سابعلا ىبب مس هبونلنو

 الا رح قانال ع عيبرلا هبتك اروشنم ريزولا لوانت م

 د رهو ه0 نا رفلا كقعلا 55+ قاغالا ( 5 ) ؟؟ةهّىئرخحفلا (15

 ناك ىحو ادلادن نأ ه3 ريثالا نا نم يفي (4 ١ طويلا (ا») ١ةكعب
 0 ار ةريمك ىاغالا ( 6) روصتملا قوت امل دادغ نع ناناغ

 . رجم محب ل محل اسمو هع مدس ل ميم جوج ديس سم هيا كة م - ميله -صس# -_
 2222 سا و جوج
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 0 هيفو ءار 3 نم 8 ل 7 1 ( 0 ةعبام ا سال ظ

 نم فلخ نم هل 0 0 هللا دبع نمميحرأا نمل هللا م

 موءاردالا ف رددق ل نمهيلع_للغالء اللا ٠

 ا اذه تدك نا دععل 3 نيماسملاةهاعو ناسا رى هيو مشاه ّك

 مكيلعأر 5 رخآلا مايأ نمموي لوأو اين دلا مايأ نم موب رخآ يف ”يحانأو ظ

 ْ مكضعل قيذب 0 م كلو قدح مكنتفيال نأ هللا لأس ومال بلا

 ظ مكنت ساو هل ةعيبلا 0 - ء 0 دمحع : مكيصوأو نطل

 | للا عامجالاب نود مكتوف امان 9 هلع مكتملكع امجاو هدب ءل ١ ءافولل

 ' . مالسلاو نإ كببملا ىلا 00 مكيلع ةفارلابو مكب هَ ةيصوأ دقو هنأر

 اهرب لا ةيطخلا ةلاطا نم نحل كلو 09 0 مع 8 عمدا قرقرتف

 ضوه طابا 6-2070 . ةمالسلاب هلز وعد
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 ا ةيالولا نع همك نا ىسع هعلخو ”ىديملا ةسايس 6

 , ىلا هبانعلا هتقدنا 24 ةلفاح ة كل هيد 1| يف تسيقأ« ءاسملا ناكالو

 ءاضق كلذ يف نوكيا ىعضوه ن رم ره راونالاب (ع م ) اياوزلا عرسشم نييرزي همكم هن

 ا ءاكخواا هل 0 ليملا نم م لع ةفماقلا 0 نم بجاو هل ا

 تاالتماو كيلا لهأ لم املا نك و رقما امف هيلا ف هاا نع |

 نيطلا روص نمد لوُصضرعلا امو ىهالملا بايرا نع مايالا تالق ف رك

 نبا هركذ عضوم ( *”) م8 قاحسالا ( ؟) 5*٠ ريثالا نبا (5)
 ١*#554 ناكلخ

 6 ا ,



 كل ليطأ الو 0 ) دايعالا و مسا ىلا 8 ناسسفلا سعلل 0 كا ظ
 ةلئاممو ةماع مالا عيج يف اهنأل مهتجاذسو ةماعلا تاداع ىلع مالكا .

 اممورب ىتلا ةريسلا ندسح نم هللا ةحلصا يدرس هتف رع أع كربخا ناو

 ب

 3 3 هيلا مىليهو هأ مهبحك 4ع ممبغرو هيبأ نم ىانلا بعر لاديتعا

 || نم هعضوم مظعي اع هت:ةالخ حاتتفاب ةبمالا نم رهظا نا دعن هنا

 ظ ةقفتلا ةعسل دحلا هيف زواج اماعط شرق رياسو مشاه ع عنص ناطاتفلا

 معطا هنأ ىتح 0/1

 تفاخم ناكف() هاطعا الا دحا هل ضرعتب الف هب وكر ىفريناندلاو مهاردلا

 ( ه) ءاطعلا اذه ىلع رهتسا اذا (؛) لاملا تيب ينام دافت ةلودلا بابرا .

 0001 هورركللاو نول يفر ةلودلا لجو صفت نا ده انس الو ١

 نودؤب اوناكمالسالاردص يف سانلاناف هيبأ ةفالخ مايأهيف ىتضواغي ناك

 ظ ردب ا لمح ناكو : كلا ريخو ريطلا سانلا

 رصيقو 1 نر لع هنو رضم ريناندو مهارد نم جارخال مدنا يقام

 ةئرانصلاو راجتلا مهدسفأ و نارمعلا مهيف داس الف نازوالا يف نوقرغبال

 ىفاولا نوكسعو قيناود ةعلرا وه ىذلا ّيربطلا رانيدلا ْنودْؤِب اوراص

 كلذكهبلطف جاجملارمأ مث يفاولا باطيراص داي رد ل نا لا

 أ هريضو بوبملاو ةطنملا نع جارمللا لازا رف-ءج ىلا ىلا رمالا راص الف

 00 كل ةئلالا لئابز نسم ىف كلت ل ا

 "هيو ىتاغالا (*) ىلا زغللنيدلا مولع ءابحا باتك نع القتناكلح نبا( | . )١

 مسن. 9 سيمخلاو ىرصحلا (0) 9*195ىدوعسملا (4) 4015 يدوعسملا (*) |
 ا . 11 دم 1 اجا الع ) -. هال لا يك اللا اوباما ا ا



 أ الظ ىناثلا زلأ نأ هللا ذاعم لاق ىدرملا ىلو الف روسكلا طّقسي نا ريغ

ُ 
3 

ْ 

 ظ ةنسلا ينهلاوما نم بهذ اذه نينمؤملا ريما طقسا نا هل ليقف كلذ يف

 ظ نال ليغ ليزأو تح رركا نا ل مهرد فلا فلا رمشع انا

 ءراصمالا نارمعل ليك ةدابجلل رفوم لدتعلا

 راثا لا نه اهسحا ىلا ةرانإ هدا 3
 يف كماق ىلا لودلا, طوق يفانل ناف يقرا ةيسايلا ناو 0

 رطل نأ ىلع انلدبام مهريغو نادلاكلاو طبنلا نم هسقن ناكملا اذه

 مهئاول تح عامجالا نم سانلا م ناك امثاف أعيمج دالبلاو دايعلا لتي 1

 نم مهيدبا نيب مسني امل بصخلا نادلب يف ماقلاو ةعارزلا لامعأ مايقلا .

 ماوغليو لدملا لالط ىفاواضات دقو قاررالاو يا

 د رد اوعمتجا اذا اوناك كري رئاغلا نما, نم ىضف اف ةرتكلا

 ميتحاصم نع ةلودلا تلفغ امل مث قئالللا نمفولالا فاول ا

 قبي ل فرتلا بلاطم هيلا اهاعدام دسل ةحداعلا سوكملا مهياع تعا

 توَقلا ليصح الا اهنم نوغتببال مهو دالبلا بح نم ءىش مهسوفت يف

 مهني لدملا موزلو مهقحي ةلودلا مابق مم ) سنثلا داهجا ىلع هييتأ ىذا ٠

 نكي لو ةمهلا بايسا مويف تفعضف ( مبكول٠« بناج نم ميل نانملاو

 دابا كافراللا 0 مهس وفن دام دقو م ودعلا درع ٍِع ةقاط ةلودلل

 اهيلع نمو ضرالا ثرب هللاو مهنم ظ



 ةيمالسالا ميلاقالا 0 قادما لع لودرب نادليلا دوذو ناكو

 برعلا كارا ند ريثك هنأب عمتجاف ةفالأعا هتكئرحل برتالاف برتالا

 هنم اوأر مهنال ريخلا هيف نومسوتيو هب ن 27 ميلاقالا كار

 ميل | ءابللا 36 ايعاو:ثتوربطاو وتلا 0 ند

 | ان نم مه رز ا مهرومأ هن كير حلصل اهف | 6 و مهل ع ) (١

 يف رظنب نم( ةيسابعلاةلودلا ىف هلبق نكي مل) ( ؟ ) ماظلا در انء افلا
 دقلو ا لاومالا نم هنوبج امف مهروجو ةكعرا لع ةالولا ىدفا

 الا لا 1 ال الوهسقتاميبل اويصا نيت ا هيلا سانلا ةلاكسا ىف هل. تدعو

 ١ مهلغت نم اووك نإ ىلإ نيييلعلا لالذا 0و

 ظ ىنب نم مههربغ ىلع ةعونمم هدلو يف هد نم ةفالخلا لعج 3 هياع

 ظ م ر نا ني هنو ه اع دعمت 00 نيب 1 000 نباتيبلا

 ظ ةلخامأو ءويلا اذ اذه 00 هيبأ فيسب ميعرات 0 م

 ١ ئدروالاى (*) هما او طرا هر مماوع وخلا 0

 ظ باتك ىف ةلاحرلا ركذ ام ريغ نم رظنيس ال نر يم
 ظ ١ قارا قنا نو دتنللا نم ةقورتسمملا ظنت ىفو ريوزت اهب عقو اذا نيواودلا

 ' ذيفنتو قوقحلا باحصأ ىلا بوصغملا درو فوقولا ةفراشم ىفو منع اهرخأت

 هدا هيلط توكل نع 00 مهفعضل ةاضقلا ماكحأ نم فقو ام

 ظ داعاو ري رفتاو 0 نوزجعي ام د رطخ ولعو هدب

 5 ىلع نيمصاختتملا لمحوأ 00 ءالجيتسا. الا كش راو نياق تارامإلا



 3 م48 2

 ل 3 فل دبش مانا ا أ كا 00 ظ

 0 0 لاّمف هظغأر ادي هنأ كلذ قم تدلعف ىح للا 2

 ريغ يف تام ا هيلع هللا لبص ئنلا لا 1( ةروشل كد راند ع

 زكب نا لع اوعمجا نااوئيلاثف نيملسلا نيد ىروش يلا كرو 0

 ا ف مهلوعل راختالاو نيرجابملا نيب عما تدك نقف كعلا نكل

 ةباحصلا نم رضحع رم يلا وهل رص دقو "5 1 تام مث ريمأ م -همو

 هللا ىلهص ىنلا تام نيذلا رفت ةتسلا ىلا رمت اهدبع 7 دحا هيف هعزانب ق

 ا ( نامعو 0 لع ةمالا قار عجاف ضار ممول سو هيلع ْ

 ةيصو يفو نامع عم ليع مهنع ءويكارفتشلا ا وعن. نمحرلا دبع |

 ةفالخ ناك رقتساف ( دارا قاليس اكسر اعنا

 نييومالا نمد راقأ لعهلابقاو 0 ىل دلو هتاصق ال) ةئتفلا هيلعترا ناكل

 هواتقف رمعو ركب :ىلأ () طبضن بيرق نيملسملا دبعو ةلئاطلا تالصلاب |

 ْ هيلع ىلع ىلع برع || مجأمث ( ) ( مالسالا يف ةنتف لوا تالا علك ْ

 نكاو قارعلا 92- و هل كك ودس اف 4ءم نوايع لمرفلا ناكو ( مالسلا

 ْ هأتق الف أمف ةبواعم ءاوتسال ماشلا الإ ناسارِخو سرافو سومو زاجحلاو

 لزتفءامدلا لذبب ان لاتقلاب نيبومألا ةموام هنبا نسحلا رب ل جراوللا

 ا نئفلا ا كنلي 56 اى الها ريغ كك ةفالطعا تراَضو (رمالا نع هل ا

 ىطويسلا ("”) ١١ ىرخفلا ( 5 ) *“#١٠6*5 ىدوعسملا )١(



 ه1

 . مث عوجر 1 ىدب نكريغدب أ 0 م | 5 نا مويلا 1

 00 1 1 ا داق نيءلسملا لع هتائاغ نم ري آلام نتفلا نم نوك

 "ا ب ا ارا كراس هللا دم كنافزءا ةيظادتب ال ىذلا رمآلا اذه

 ا دا الا اذهو هلا ىرأ ىانييمؤملا ريمأاب ىح هل لاقف

 ا( | 0 كدالوال ةالولا نكت ناف نومام ريغ هيف أطخلاو

 ا 0| نالوا اذه لدا تنك يدبلا هل لاف . ةعيبلا يف دكوأ كلذ
 بول ةعيبلا ذخاو ةنالولا نع هعلخا نا ىرا كلو هامل

 ظ 01 ل هلم رف هتعمش 7 1 نام و 0 ىلع ى >2 هأ لاّمف نيماسملا لع

 | نيب هدقوم نال 3 0 1 5 دعلا كا كترحبلا اذه 8 قمع و كلدب

 ْ ف د ناك ناو هناو ةبوعصلا | نم نو دشأ نم ةيس ايعلاو ةيولعلا

 ١ نينولءلل هبح يف هل نا الا قرشملا يف مملود خوسرا نايبياعلا ميظعل

 ظ هاا نم نكمل نود سلا قحز ىذلا قارعلا نع مهأودع 1 و أم

 هللا و َ يل مهاود مهي خسر اما برغملا نم مهل سليب اعاو

 | . تمرملا رصنلاب

 ا كو ا 21 َْق مهضوأفو ةلودلا راكا ىقدتملا 0 املو

 . عالخم الا ىلا همم نبا هبيجن نأ ىلع نكسلو )١( مب-سوفت نم ةقفاوملا
 ظ 00000 نراك لا كوالا ئطرا قف هقفلا مدختسي نم ضعل ىهتناو |

 . هللاهقزر الف ىدبملا دعب هتيب يف ةفالخلا قبتلالا ةءالولاب ىسيعل بتكي مل



 ظ

 | نا مدقتسإ هكا لا ىكللا 0 باع نم اه قحأ اوناك ادال 1

 ل التعا هنسنا امو ى وكشلاب لتعل هنا هلصو 3 ربخ هنم لص ملف هيلا همي

 ةدرك ّلا' كلاَذ ذا دمعت لاعتلا هركي نا كا 1-5 جورألا ركنتسيو

 لب لاتقلاب هدب ال نأ ارومام هجولا كلذ لع دنا راو

 : عوضملا ىلا هييجن نا ىلا ةفلاخحلا نع هبيغر يف ةنياللاو قفرلا لمعتسي ظ

 ةررره ونا 71 لاش بورملا 8 توصلا هين دئاق ديلا اذه ىلع ناكو ْ

 زكااشتلا كسوو ليلا زخا يوناسلا عاش نأ ىارذ عورت نا

 دخلا راثكتساب م مايحلا م م برضلو 0 افوذص ْ

 اذا ىلا ةميظعلا هفمعزلا دونكلاب 5 ع ناد ةراثم ىلع مزعلاو

 كندا ل ك1 الف لوهلا 4ع زذاو عزملا هر 1 هموت ف وهو ئييعافتح |

 2 ارحس نصحلان * م كفار 3 ” ةحيصلا نم . ماسمعر ط ىسع ظءيتسا

 مالستسالاب الا 4 : كاتس و هشحولا ن هم هناق لا تماف نكمل داوس

 نع هضيومت يف ةليملا لامعتسا نع رتفي لف ىدهملا ىلا ةريره وبا هد

 نم هّقل ام ةدش دعب نكلو عالخمالا ىلا هباجا نا ىلا لاملاب ةءالولا

 م ىتلا )١( ةفالطا رما يف مهاواطتو نييسابعلا روجي قطني ىذلا 6
 ص

 . مالسالا ف 0 معأ

 () نيفلاخلا بولق يف راث دازأ امب ةعببلا رعأ يف ىدبملا فرصت الو
. 

 فوخ ميم 4سقل فى لصحف هل اطع ة ةهعسو هيل مف هدمت اك هل

 ىطوبسلاو يشمل ل ا هلا را



 اهدلطا ْ

 تحب لع اول رك ياي انتل مهمواقم رب 1 0 ديدش ظ

ْ 

 1 دا َنء ىلا د امتاو 0 ف ربغل ةتولا هيلع دوعلو قنفلا ع ا

 حالصتسا يف ذخاو ميياع درلا 000 || فينصتب مهرعاو ءاهعلا نم

 ىلع باّرعلا هارك ١ اهلها نم ةرهاظلا 0000 ءاروزلا |!

 نيب لاقو ليق هل 0 مم ناسا نم 00 ىلإ 5 ميلا جاوزلا

 . اولفغدق مهو )١( ءاسنلا ىلع هن ةريغ ىلا هنم كلذ اوبسن نا لك سانلا

 ْ 2 ابهتتزاومو ءاروزلا حالصلا هرمأ حااص نم ابمورب 0 هياغلا نع

 نيماسملا هدفا اييلا وبصلو . نيدلا رمأ أف مظعب ىتح مالسالا دهم 4كم
 2 اع لاا سورل تايد ل

 هي. رخلا ةرصانعب يدبملا روهظ .5-

 ا( ل الو ةنابسلا ىف نيساعلا ضرغ لعتنك ١1 ناو ىلا

 ا( ليسأل ماوس موق ىلا ىنال ) كاملا نم هب نودرفتي امب ىسق

 . مظعت ىف (0) ةبانعلا ليج نم هلام لع ءانشلا نم هّقح ىدهملا يفوال

 تاياغلاو ةعانصلا بابراو بدالا لهال دخت, وهف . ءالعلا يركتو معلا

 بدا وا نفوا َّ نم مهتعاضل أبي اهيف نوضرعي ةنسلا نم ةمولعم (م) امايا

 سفافتلا نم نم مهدنع ام اوردصيو ٠ سفانتلا مهني لصحم ىتح ةعانص وا

 ا ٠مركلا نم هل عساو وه امب كلذ ىلع مزجت مث

 ّّش 00 ا 1 الار ءافللعا ليغ تأ هيئليما ةجار دقلو

 0 قاحسالا (5) ةريغ ىانلا دشأ نم ىدرطا نأ 212 ىاعالا قتل

 مدع ما را



 مق
 تح

 ظ مهشاع 0 لوعمتحيفا١ 02 قيمرم كاع ٠ وخد

 ا هرادب موعامجا ترصح كقو» .مالكلا ةقامفو سلا رداع

 ا | نم اع 2 5 1 ةيدايلا نم كرر نا هدصق دقو ةفالطا ىلوام

 . هيفاولاقفزاجملا نم ( «) ىملسلا مجشأو ةكم م طايضا نو

 بال ا ةلمح ٠ نمو“ كوللا ٠ ره ا هلثع 0 4 ىذا 8

 .هلوق ةفالثخاب 1 هتلنم ىف ةيهاتعلا

 اناذأ ردع هلا ةداقت ةفالخللا هج
 5 1 ١

 الاززضرالا تلو ”  هريغ 0 مار وأو

 ابلاق نم ضْفتيا هنثلا ١ ال ضع د ةففيللل ناذ

 هرك د ةلاسرلا ىف مدقملاراشب ناكو .لاملا نم ًارفاو ًاذح كلذل باصأف
 . مكحتو هلوح نمل لوقي نا رف ءارعشلا فوفسص ىف افقاو ةفلاسلا

 5 .هرب رس نع ةفيلخار اأط له اوراذنا

 (ةتصفح قا نب ناورمو ىذصلا لك 5 مدقي ىديملا ناكو

  امشتهمالك ىف ةحاصفلاس ماي هءاف ناورم ا ةدحاو ةيطع اههيرطفو

 ١ نوكتا ةعالخلاو نوما هنايبأ عدو هناف لس امأو.(6) ءارمشلا راك ١
 ا 5 00
 | نودكملا 0 ند هر نافركد أمف عقوف٠ نالعاسلا لويع قى ل

 ٠و ناكل خت نبات( مز ميو ىاعذلا 0 ا

 2163 فاغالا 02

1 



 ا ردازلا نيب ترشملا ناب قف 0 ا 5

 ا ل را دست( هلاعاوضي لحم كارم ناف ظلرتتلاو ١

 لاما لذي: 0

 | زكا هسابلو مهرد دال هع هنميت نوذاوب ىلع يدها راد 5

 5 و نيف ناورم نان ودك لادم

 جرذحال مجرد هب رتكب رام ىلع ةئر باوثأب ناورم ىنأبو (؟) ىثولاو

 تالص ىف (*) لاملا نم هءاصاام ةرثك عم ىلا بصعل الأ هدب نم

 اد 0 ل اراد ىذا هع تزواح

 اع دا حا ناوزم ءالك ىف ةحاصفلا نكن نلو ظ

 || لهأ ىف هحدقب ةفياللا ةاضرم امم سمتلي ىتلا ةنهادملا هيلع سيعال لاف

 0 ف ام مز هناك لقعو ةمكح ريغ ىل رع تبلا

 ىلص ىننلا ةنارو نع نيبولعلا دو نيساسلا ةفاللا توم ق.هلوقك

 ظ : ْ هلو هماع هللا :

 '  ماحرالا ىوذنم براقالازود ادخم ىنلا ثرو ىذلا نبا

 ( (4) مامعالا ةثارو تانبلا ىنبل نئاكب كاذسيلو نوكيىنأ

 ظ ةينيد ةحاصم ىه امنا ةفالمللا نال ةريثك هوجو نم دودرم اذهو

 ١ مث ةفالللا نوكت كانهف ةينيدلا ةحاصملا دجوت ثيحف ةبويند ةثاروال

 | () موك ىناغالا (؟) ؟ةه ظاوطولاو تد#ح يتاغالا )١(

 ' ىدوعسملاو ١*18! ديرفأا دقعلاو ١717 يا 0 ) ساد ناب نبا
 لل ب 2 -ِ 3 0503 سس

 رح سيسباج زج



 اذاف هترذ اه نيسملاو نسملا نأب حرص ملسو هياع هلل ص ظ

 لا انفع ر اذادألا ميلا ةيارولا ق ماممالل لخدم قبب ل ةيرذلا تدجو ا

 | كلذ نع انبرض انا ولو مالسالا ءىجع تخسنتنا ىتلا ةيلهاجلا ةعرش

 | فرصنب الن م ىلع هتملكع متج نآنممالساللحلصأ اندجو اماحفص هلك

 ظ ىفذ آلا اهركذ نم انألم ةريثك دودر ىلا نيملسملا نم دحأ هتعاط نع

 0 ء ملقلا هب ىرج ىذا ثيدملا ىلا دوعأ اهناو ءىث
 مايآو نيّتعملا مايأو ن ”امدنلا مايأو ضا صقلا مايآو ءارمشلامايآ هرادب تدبش ظ

 قابسلا موب الا ءافلخلا اهيلا هقبس دقو ليلا ىرج مايأو 1( ةامزلا ظ

 ا ىرجأو ةباملاماقأ هنأ سابملا ىب نم دحأ نع ملعأال ىنف ظ
 هل لامت م امال قا هم رش هل نك و ةملل 5 لرد 1 ع ظ

 ا الف مويلا كلذ قس لوح 0 (0) ناضعلا

 ظ .زجنرا دقو ىناملا مهمزتاج باصأ

 بسطاقوفااسخ ىمجتءلحو )يسم ا

 ىعتلا وك شت هه ليلا تءاحو بطلا دع نك سا 107

 تارعلا لع ركلام أميل هل

 اهنا ةفحلاو ةرماه ةدهاشملا 5 رومدلا نم ادع نك

 موب وهف ءافلخلا رود ىف هنم ريثكلا سال ىلع سفنلا هيلا حانرتىذلا .

 ب ياا 0 ا 0 ا

 ا 1 نا 1 5 1122135 30 هن تقلا 4:77:17 2 لشن "42: نا قرا

 20د: نيج حم دما



 ا 1٠ نسا ترم زاد اسلعمل دخلا اذا: ىدرملا ناكو ةانقلا

 مهتسحأ نكي مل وه ناو ( ؟) تاوصالاو ناحلالاب مفرعأو ءانغ سانلا |

 لدعيو سافتالا المو نالالا عبشي نم دنع ءانغلا نسح امتاف اًوص

 (ع) عاملا سانجأ بيصيو راصقلا مغنلا عيطاقم نسحو لاوطعلا مننلا .

 الا كيرش امفهل سيلو ةعانصلا هذه نم ليلحلاهل 4 هلك كلذ نسح وبف

 مهدمرخا ُُق نييومالا ةلود ا 5 ) درطع دل“ 0ك 00

 نم نيمدقتمللام ةعانصلا نم مل سولف نينغملا نم اههاوسام امأو '

 هلو كلا ردص ىشمهماع ىغمىذلا ع نمزلا نال ماع كلذ بيع اهل انو قمر

 وبلا ا قود! نع ل فرصا اف بورملا ءامب احرك 05 ١

 ادا 5 كد نرد ىلا شالا نبللا لا فرملاو

 ةنالخ ىف ةيسرافل يل ل ا 000

 ىحس "0 نجا ىذا ل

 نال نم لئاوألا نأ ؟ امي ئدوعسملا ركاذو ةكع# قاغالا + (50)

 نإ ك0 اة ناحدلا 20 ممعتع قاعالا ( * ) ءامدنا نوروخغ ما

 سوا/»#“» ىدوعسملاو #65 ىناغالا (0) ةهح4## يناغالا |



 ل حم

 ظ «هعلا ّْ

 ا مهع هللا ئضر ندشارلا ءافلخلا نافل رابخالا انيلا تلق دقلف

 || نوعه وتب ىويند ناطاس نيملسملا لع ع مل 4 ناك الو" كاملا ةمعآ او

 | ةعاتقلا لاثمو ةليضفلار ماظم اوناك اكاو )١( ايندلا نء< ممعنلا ساملا ىلا هنم

 : الامن عبلجرأ ىف نوذخت و (؟) ةعقرملا بايشلا نوسيلي اوناكو فافعلاو

 ساباناكو (4) الاجر ةيعرلا 2 وسالا ىف نوشعو (") فيل نم

 ١ هكرمومدالاب ةمقرم فوصلا ةبج رمع سابلو ةءابعلاو ةلمشلا ركب أ

 1 ٍْ ظ
 | كللا فو ىلإ يدل[ هاوس هلال ل موال

ْ 

 1 ءارفص اي لوقيو لاملا عج نع قا >, مالسلا هيلع ىلع أكو (ه) لبالا ظ

 نم .ةجولا اذه | لم نع شنام ناكح و (3) :ىززغ ى رع ءاضم او ا

 لخانملا نا ىتح ةمعط ل ءاذغلا هه نوسمتلي فافكلا |

 ش نم لوفرعل الواحخلاخنب ةطنملا نواك أ, اوناكف مهدنع ةدوقفم تناك

 قردفألا جنودا ناكو (,) ءاملاو حلملاب هنونبطي محالا الا ناولالا |

 ةجاذس ىف بردلا ناك كلذكو (م) جاجدلاو ريطلا لك / نع ىفاجتي |
 ةقلاتتتااللا 2 1:

 ةيدوتبنل

 ع 5 0 2 5 ا

 ىح مهلاوحاو مهشياعم عيج ىف نيرصمتملا فرب نم دعل ىلع مهماود ظ

 اذاف مكحفف هلا انمطأأم انوعيطأ نيماسملل 0 7

 ىرخفلا: (*) 188 ةمدقملاو 1١*١9 تاقبطلا ( * ) مكلعانل ةعاط الف هانيصع

 ١2 توطرفلا" ار 0 ميلا
 تت تس. يوعوعكسو رخو كهل 7

 ا

 ا

 | ينالطسآلل هحرشو ىراخلا ىفو ١/8 ةمدقملا ( 871١5١ ىهشبالا ( /) ا

 اذه فلاخام
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 ٍإ 0000 سلسل 222 تكيس لل

 يك ه6

 | © دنا نها ترعوا نابكرلا ءادحالا ءانغلا نم مهدنع نكمل هنأ

 1 سرفلاتاوصأ مهلع هادو ني و ادع قانا ردعلامهمق داس املف هنم

 ظ ةلود ىف نتفلا تقتف مأ ةاتسملا هذه نساحم ىف مهنم ريثكلا غبن ظ

 | مهرود ساجم مهل ايم رف كاملا نود نم ةفالللا اوبلط دقو نييسابعلا

 ْ ء امرا اذه لإ

 ْ © ديصلا ةلوازع 'ئدهملا عولو | 2

 ظ 1 ةمالا ةفالخ ىلا عمجل ادي نك كل رك انآ مف دحت

 ٍ هدهىف تابيطلا سمتلا اعرو هريغ ةفيلخ قاسم ةدارما امهو كلا

 ١ نم ةيمأىب كولم ابابا ةاغا ىلا ةشدبملا نوف ىف قنأتلاو ةناجالا
 )١( مهثيداحأ ةذل نم هسفن متع نأ بحأ ءامدنلا لا قلع ذاق

 ظ أ

 ظ بكر ديصلا ىلا جرخ اذاو هرظن نع مهبجح ةراتس نود مهتراشاو |

 ظ هيلا ءايشالا بحأ نم كلذ ناكاعرو ةئيزملا ةميظعلا بك اوملايف

 اوطرفىتم الا كولملا ىلع ب ا 4 د ملا دعا انأو

 ظ 0 ا عدلا ل ىلا مهنم رشالا ىلا هب برقأ اوناكو هيف :

 مهعرز مهعي رطحتل مهوح نم ةعارزلا لهأ اولجأ نيذلا نييومالا ةيبص ٠

 امناو هللا ا 6 نوك نأ ن .رع ديل اذهو» ديصلا ىلط ىف ظ

 نان. نفعا رمد: 01 ذل هن طيف يك ود (0) هب فلك وه :

 نباو #١٠6١ ىتاغالا فديصلل يدها بح ركذ (*؟) ىطوسلا(١) . |
 نوع نباو يديلتالاو ريثالا '
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 نم مهمارس لاصن اومنصي نأ ىلا هل ةفّاكسمل ةدملا ذاخما ىف هنم رثكا
 اردشلا مالك ىف مهضعل نع درو اك بهذلا

 احلاصن غيص زيربالا بهذلا نم مهساب ةادعلا ىرب هدوج نمو

 )١ ابليتق أهم ناقك- الا قا كلا فاما لع حور اهقفنيل

 ىنع امتاو صنقلا ةلوازم نم ةفيلثلا اهلا رظني ال ةاهابم هذهو

 اهودع ل 82 ىلا تالكف ادن نازيبلاو ا ذاختاب

 لعشلي 0 همدخل ادبع نك 55 لكوو (؟ ) |هد 200

 ا و 0 ى (ك) ةمسلا لعاو ءارمالا

 اينأوم ةسارللاو ديضلا يعل ناكامف الا اهداتكا نع عرشلا وس د7
 برعلا دنع ةفورعم تناك لب اهذاختا ىلا قبسي مل هناف روقصلاو نازي

 لجو ىزاب ضقتأ ةلاملاب صناَإ هم يي ا

 ووصل لك ايوهودي او كلل ءةساو هلال فدل ْ

 اسس

 هنلا ىر اذاو هناكم حرب لو نجددق هارث تربلا كح ف ل

 هب ىلطو ديصلا ةدع ىف هذختاف هيلا راط اريط ىأر اذاو هلكا اماعط

 نولوقيو ًاضيأ نابقعلا نوودؤيمث كلذل (4) هنويدؤي برعلا راصو ريطلا
 .(هزروقصلاراك ١هكردب الدلع ليد

 لعزيمالا عم هتمدخ قتنكو ديصلا ىلا امو ىدمملا 0 دقو

 ا 5# ىتاغالا ( #)  سهذلا قاوطالاهذه >7 ىرخفلا رك ذ 5: يديلتالا )١(

 ١ه#*0 ىربيمدلا (ة) ا ةءادا ةدرصحا 2

 نصح دس ا ا ا

 ير سم جو ير بح ب ربو جو 2 ت7 125 ع



 ب ا م

 .ديصلا ذخؤينأ ىلا اددور اددوز !هنوقيضيمث ةعرم هنئمطم ضرأىف ةقلح |

 نلتخأ التالق 0 3137531 اخر ةققتزت” ”"1هتنت نات

 فدقلاب

 رصقلا نم هحورخ ناأحو رعاجتلا ةمالد او 5 3 نا ناولس نبا

 نم ناسرف هطوكح ناكو رحفلا نم هش قفالا فرط ىفو ليللار خا ىف

 هر نم ةعطق معبأ مهفويس لوداقتم 0 نو كي ا

 5ددع مهييو ةفيفلخا )١( نئازأخا ىلع ةنؤملا اول دق نايلغلا نمةفئاطو '

 اك 1 اح ارامل اكو نابل لججأو ةوسك يخاف ةافرعولا نه

 ' لبا اذا ىتح نالزذلاو ىعملا اهنف حرستو رويطلا اهملاحنجت ىتلا ةرضخلال |

 اوورضينا ناسرفلا نم هيد نيب نمىلا مدقتريطلا نم ايشىر دقوراهلا |

 | 00 ىف عنو عضوملا كالدب اوطاحا يلف («) هيج 0 نم مكيع وت

 اذ مويلاكلذىفدل فخو ديصلل 0 دق ةفيللاناكو رمو رش دقلازغ
 0 اف مايسلاب ه هأقشرو هيلا ه< ناووه

 0 اد ايلا رهف ارسال [بلح لقةغرضق بالكلا ضع: نعالا

 .*) حازملا دار دعو ةمالد وبا لجن راف ةفياخلا مهس هردص ىف دجوف

 هداف مسلاب كغ اساذ ىدهملاى ر دق

 هداصف اياك ر ن 5 عا كو

 ١-0 / 1 هذ انينف :

 كرام نش : امفاهعم 0 ةردا ا قفنا دقو

 هداز

 0 ور لاو يع < نااعالا (س 6 يردفلا 0 هيد رثألا نتا -(؟)

 6 ع هد« دي رفلا دقعلاو



 ىهنافرطملا دكا ف خه ورو ها 0

1 
 | 0 0 ا 0 3

 ساجو هناي نم 0 5 2 كك ردابف 0 حالم ”قارغأ ثلا لإ

 ْ ةاضف ىدسع لاق ىرق نم له بردلا اخأ اي لاق مث ةدقوم راب ناجي

 ٍ هل لاق ترش الف ءاقكو انه ترش قس ااع لا 5 ل

 نو ريمأ م دخ نم انا لاق هنلاو ال لاقل نق ىردا ترك

 لاقترش الفدا هاقسو اننا مث كلعضوم ىف هللا كراب ه لاق هيئات

 لإ قول ريفا مدخ نم ثنا ت تعز لاقت ف ردا تار ءااشلا

 يل يبوح بج جرح. بسبو ج ديرو روج عبح 7 ندع دا

 ل تدر لاق نيينمدلا فا تارا اناردل

 || لاقانأ نم ئردتا ىارعأ اي هل لاق ترش اله ءاتسو احدن ت7
 كنا ىف لاق كلذك تدلف لات نيئمؤملا ل كنا تر ذ ممل

 ٠ ةييلطل هل لاف اهاكوأو هولا نارا دلو ناس ا
 معزتف مدارلا حدقلا كلفت نأ نان تاو كن ل خيشاي كلام

 لزتو ٠ هنيلع ديلا (ربقأو قلتسا ص ىدلا كعكشش د3 1

 نا لا هل لاقف فوأخا نم ىنارعألا ىاق راطق٠ هيلا فارشألا

 ا رضملا ىلا جر نأ ثبل مو وسلا لام ل مآ كفرت ا

 | ٠ ةدرابلا حا بوبهو راعملا لوزنو عيرسلاو دعلا نم هلان شايكتا 1

 7 وبر دج تجرم طير علا 3 كح هس ف

 ا ف ظل اوما يرخفلاو ٠ 5# ريثالانباو 505 0000

 ١ ه .٠ فاغالا 52 ملك ىديلتالاو م نا ا شر ا
١ ٍ 1 



 سي  ظ..بيسيسيسيدسسع 13 0 0 ا

 سيسي ويس بسر بروس تو ها ع د تا سد تسع  هسسسا  حسحسساظس#

7 

 2 ناساارج ىلا قلو ”ئدبللا 6-0 ةم ىف وح

 اع ةيغبلا قةح امل هءاف هتسايسو هتلود ىف ىدمللا 5 ىلا دوعل

 قمم قب دقو ةبواملا رمأ ىف رظني نأ هياعوب هدالوال ةءيبلا نم هدارأ ||
 )01 هعالخا لولم دع هقلطأ نق اهنم مهقلطي مل ةعاج نوجسلا ١
 له هيقالبام رش نم اذهولام وأ مد نمتا.بت مهدنع نيذلا مم مهاقبأ
 كل هنا مث مالسلاو ةالصلا هيلع مهدج اوفلخنيذلا نم تيبلا

 مهرومأ ىلع هنوعلادإ مهعايشأ نم ةعاج ةلامتساب مهترضم دمعت ىتح ملقلا |
 | دواد نإ بوقعي هل لاقي ماس ىنب نم لجر مهمفو نوناعيو نورسي امف .

 300 ّ_|ى _-- 2

 57132101117 تكلا 1003سكن 373270 147721777170775 7 77ج ضجر ربيت خخ 7

 ١ هملعيو مهرومأ ىلع هملطيل لاملا تويب نم هكمو ةرازولا رمآ هقوط

 ىذلا كادرنلا نم هحورخ دع هللا كبع 3 مها نس ان ناكع

 : لقعاذ ناك بوقعي ع ةعيشلا لاجر نمةوخنلا وودهسحم كك هرفح

 لهاعم هليم قيفرخ ا اضرغ هضرغلا نادل ل نمو ةوتفو ار

 (؟) كلذ فالخ ىلع هنا ناناذل هللا دبع ونار قمل ل

 | نامرذل لها ليمتسإ نا: ئار قارعلا رما ىدهملل قئوتسا املو
 اا ملام ةبمالا نم دختاو هتلود ءامظع نم رك محلا ل 8

 1 مدقمادواد نببوقعنوهنبا لوره 4ءم بحصتساو مالسالا ف ليثم هل

 هنبا ىسوم ةرضحلا ىف فلختساو نيبرقملا هراقأ نم ةعاجو هركذ |

 7 رنج جرا 1 قلطا ةفالخلا ىلوام دنع هنا مد## ىناغالاو ١65 ريثالا نبا يف )١(



 « هذ #

 ةنامومهرد فلأ فلأ نيسجهعملمجو هلاخ ىريمملا روصنم نب دزبو ٠

 كلت ىفامزاع ناكو نيمرملا لهأ ىف اهقرفب )١( بوث فلأ نيو |
 ىلع دالوأ نم هللا دبع نب ميهاربا نب نسملا مامالاب بكتي نأ ةجحلا |

 ةليملاوهيلا ةعافشلاببوقعي مدقتف ةكم راوج ىف هنأ ملع دقو مالسلا هيلع

 انضم ناك ىذلا () نامآلا هل قطاف همماضر لاى سلع ف ل
 ٠ رفعج ىلا ةفالخ ىف هتبب 00 هنع |

 رينملاو كسملاب ارماردج قطو ةينكتاة رك عر هك ل مدق املو ظ

 ةرثكل مدهتتنأ اهماعفاخي ناكهنال ريرملا نمةديدج ةوسك اهاسك مث ١

 تاقاور ءاشناب رمأ مث كلملادبعن, ماشهدايااهاسكىذلا جاببدلا نماهيلعام

 ىلع اهءانب متأو (2) رحبلا نم ماخرلا ةدمالا ال لمحو مارملا دجسملا |

 تاسحالا نم مهالوأام عم نيمرملا لهأ ةلاعسا اهب سمتلي ةبانع
 مظع لع ةلؤلدلل اهتمت و اهنردن 5 عسولا غرفأ 2 مف داو ا

 ناكو) (؟) ماشلا نم لومحلا جاثلاب دربملا ءاملا مهاقس هنا ىتح هكلم ٠

 ىلع مالكلا ىف مدقت ىذلا ”ىمشاهلا ناواس نبدمت ةكمولا له ىدلا

 رادتقا نمابحمت ةيدابلا له سوت قلاوومألا نمو( تا

 ةفالخ ىف مهلعتضبق ىلا فئاظولا مهيلع در هنا مث بيرغلا ىلع كولما ا

 هيلاةلمج رايد فلا ةئامتالث ةرضملا نم هلمحام ريغ مهيلع قرفو هيبا

 تاهملا نم هءاحسامم - ذ ريغو رفلا قم راند كلا ىئامو صم: ا

 0اس 12512 ا ركل وص ل
 من + دعا سيمخلا سر عت ومالا نإ ار مدس عب ا 01(
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 /5-----------------37ت7--١ ه>+#++ - مم ٌ

 وتلا لابمالا دب جو ايع اع لك ىف عناصلا ا 7

 ةففنل ا لأ فال اس نم | و كلذ ةريغو اياكذا 3

 لا را مهذخلاو ةعساولا قازرالا مهباعىرجأرفن ةايفخ زامنالا نم

 لتسا يملا لع لاوملا مدقتت ىف هابأ ضراعي هنأك قارا فكي كلا

 بصخو صخر ةنس ةنسلا هده تن "اك نأ قفتاو هايا مهتبحمب هلم هءافح ٠

 قيال هاف فراخلا (؟) ءابولا مهمهدامل م أعلا ىف نال فاما دعل

 ا وعل

 (0) هيمسو
 نمأي أب ل الالتخا د ا لا داع املو

 - بتروتايالولاريبدت ىلا راظنلا ىف ةملا فرصداسفلا نم ةلودلا ىلع هعم
 . ءانمالا مهامسو اهذافن ىف مها نوبقرتيو لامعلا ىلا هلئاسر نودؤي 2

 ظ ىتحزوجيف لماع ىل ١ اياتك ذفتي ال ناكفراصمالا ميغ َّ مههجوو عر

 ةيعرلارمأ ىف رظن مث: ٠كلذ ذافناب ءانمالا ضعل ىلا "زول فومم تكلا

 راظنلا نسح هيف نييك نم ةطريشلا ف اع ماقأو ( ؛) همزالا ناودممل عضوف

 روصقلا ءانبو سانلا ةلصو هب ةسكلا 0 جملا اذه ىف قفنلا غلبف

ْ 

 ' هلا: سانلا ةلال 0 ىو م تالا هلا قت ساق, روكا

 0 0 هي 4 ديب نااغالا 03 ”١ هس هن د وح ىف ا 0

 / كاذلثم هتودف دجوينأب حب ناك روصنا| نارخا عضوم ىف لوقيو #7١ ريثالا

 ٠5 ريثالا نبا (ر ١م

 أ

| 

 ا

 ظ
' 



 و٠0 «

 لئاسرفاص هلرهدلاو ةنسلاهذه فصتنم ىف هياع ترئاوت هنا الا

 هتأاود لالتعاو هدنح تفعص أمف 0 ناك لع ةلماع نوع 7 نم

 تماقو قالا ىوغاو ةيبورلا ىعدا دق ورم نم روعا لجر ب

 ا اود دالبلا ىف اوناع دق راما ا يد 1

 ب ذاعم مهلا جرخأو مهر 1 فوختف داو كلا مهراعس 2

 نا ر> دل 0 نايل 0

 مقو دق نأ تاع هاو هي اا ا ىلع ن راك اذ 2

 ملصيوتتتفلا عانق فشكي لوسرهيجوت 0 5 0

 هناقوطي نميف هللا دبع ىبأو بوق نيب فالحلا مقوف نييومالا نيب
 : األ

 أهريصن نادللا ديعوبا بحاو اهندلقب لأ بوقعي م ا رف ةلاسرلا هديك رما

 م ح عيبرلا لاكو م 1 ا 5

 3 ةافدللا دبعىلأ نيبوهنيي )١( ةرفن 0 الاضيأ ام

 ٠ ةيم هوركملا غولبو 3-0[

 ماقملا اذه رما ىف راذن ال ورم ىلا ىتثعببن اى لعدب ار عقو ىدهملا نا 9

 داوقلا فالخ ن 8-3 نقع قلك كا | لعجو روعالا ْ

 هل نا اءيس الو ضارغالاهنارمابىلقتت لام وجرملا شيملا ريخ نوكي ذا

 فسيو هل لاقي ىجراخ ةعا# . هماع 00 ناقفتي نيودع ناسا رح

شو هتيهولا لوعدب نذلا عنمملا | انه ةعيشو 69 مربلا
 ىلع هنوغاد ن لومي

 ' ك5 د 0 ريثألا نباو 5 يرخفلا 00



 فى كذب
 ا

 | ن )1 ا 1 2 7 كا !ا لذإ 0

 ا 0 ا

 ْآ ىف مثهتروصىف لوحتف مدآ قلخ ىلاعت هللاا اوهعزو نيدلا رمأب مهتوعد |

 ] عنمملا 6 ف لوح وح ءايبن الا نم هريغ ةروصىفمث حون ة 0

 0 نم هلنودج ب مآ ةرثأ هلا راج الا تلف دف وب هللا ةععر 7 ىلا

 | دعل لعنورفاىلاهارب رخ ارآ ةءامملا ف مهارادنأ نومعزيو ىحاوت ونلا عيج

 ْ ٠لاجرلا ةباغو لا عالا رورش نم هللاب ذايعلاو هرونب نوئيضتسلو نررهش

 مس ودا هلي لوح ىلاجت هيلا نأ منقملا اذه معز امئاو

 | اديب ناكناو هللا همحر ةيمامالا ةيعاد مهللاّسا اك هيلا سانلا ليمتسيل

 ْ 95 م اهجو هانم لينل نيدلا همادختسا 0 تي ١| لهأ ة ةوعد راه ذأ ن

 00022 محو: ماوقلا نيب هنع تارجسملا ويش هنم ل

 . ىسوم رصع نأىأر دقو هيلا مامةئالا ىلا اوعراستيل ةلففلاو ةجاذسلا
 مالسلاهياع ىسع رصعو ةرحسلا سلغف رحسلاب امدقم ناك مالسلا هيلع

 امدقم ىلسو هياع هللا لص ىبنلا رصعو .ءاّرطالا بلغف بطلاب امدقم

 رم نأ دارأف ءايميكلاب مدقم هرصع نأ ىأرف ءانلبلا لضفف ةغالبلاب
 ظ : فاك سيد اق سال |

 ' نيتسلاو ةيداحلا ةنسلا ماتخ ىف ةلاسرلا هذه دييقت :نم تغرف دقو

 ظ |0000 0 لآ ركل ةئعأ لع انو ةقرشملا ةرحشا نم ةنالاةتنل ١
 ريدلاو 000001 راسا ا ف ةيسقلا رك ةدعد 1 .

 هج سب --

 يم ا ا



» 

 "00 دمتمل امف دضتعل لاو مول ْ

 7 ا ةلاسرلا 1 2 -

 م ل لا راخا نم فرط )

 ادلا

 مالس مهملع ارق ال ةكماربلا باب تدصق دادغب ىلا تلصو الو )١(
 مسمرشب نفالا ىلا, قوشلا نم ىسقنب ام <قطاو هللا هزعا (0) لسا

 افخش الا ىندزت مل مايالا هذه .ل 0 اني ةبتاكملا ناك ذا تو ظ

 مالسألا هيقف باب تدصق ىنا 5 ٠ مهلاج < انعانلا اعالطتسلاو م ظ

 ةنيلا#ةترابكو .نيملسملا ةاضق ى ا همي ىدهأا ةذشا تما

 بلكي ترد ىف ةسونل نى قح ةدنع نم ةكدشالاو قدامنا ْ

 هةر ل نبي مل ىتلا رادلا مركلا ةيحان نم (*)

 ةوسذلقو ناسايطلاو ةنطبملا (؛) هياعو ءارمالاو ءابدالاب لفاح ساحم ىف
 ىلانيساصلا ةمدخ نم تحال نعد ءادو ةسس ايس 0

 اصوصخم نوكي نا مورب ىذا قرار اذهو مهراعش نول ىلع اهذاخا ٠

 مالا ىكرتسي فقوم اناقلمل ناكف سانلا رئاس ن ءمهزييمتل (») ءاهقفلاب

 ءا 11 نر دوما عبان انه ثيدحلاو عبطت ملناسارخ ىف هب وتكملاةلاس لا 50 :

 ارك دموع مدكشرلا نذل نم ناسا رح لماع تقولا كلذ 50

 مصب يدومسملا. .(2) ٠2١ ناكلخ نااه رك ددادتب كلت 20 2 َ

 (5) ةوسنلقلا ىنعم ةليوطلا ةظفل 71و #4 ديرفلا دقعلا يف تدجو (ه) َ

 ١٠و46 ىاغالاو **#5٠: ناكلخ نبا
 اا ساكو 5-5 سبا ك2 +0



 فار ها رض هئيقب مديلات كفه ا انام طرقا | ا

 ا دبكو دا ةدملا ىف موقلا تايرجامب نان دقو

 ىلع دربالام() رابخالا فئاراط نم ,ملع دريدق ةاضقللا نال مالسلا راد
 دنعهيقفلا اذهةلزنع ناك نم امس الو هلثم ةلودلا بابرأ نم مهريغ ىلع ْ

 | الوهياع لخد اذا هلموقيو (؟ ل هنا يد ةفيلخلا |
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 1 ةاومالا ناسارخو رسوم انكلاو قارعل دراكي (© مز ع ءاقملا ١ دله
 ٠ هيلا هب.

 |( نم 2 لصلتاام نسا نم م ف كل تر د دقلو

 ةضاخلا احا ل : ةلودلا ا قاعترامف 3 أمهر ىداضاو ل

 باتكلا اذه ىف هل مضومال باوسا ىلع ةميرشلا ناسل اهم ىف

 نمثل تت ذ املع هتفالخ ءاضسا ىلا ار 2 8 ىدهجلا نأ لع

 0 عل م ام ضاع

 راذنلا عاطقت ال فوردم لاونم نس ا مويلا اذه ىلاو همايا ىف ةعيرشلا

 اح ءاضقلا لوتإ ل ثيح ع ءافاخلا لود نم فسو ىبأ كك أهف

 الا اند ةداج نءجورألا كلا[ نسل ع كد 6 «مو |

 كك كفف

 هيلا عقرو )ل )تييلا لهأ مم هل هلم هل 0 دقو 0 هريزوالا مبفئاظو ظ

 اا ه1 داوراط او.ا,طوق ىلعاراشلاورغ دخلا ند ناي ودعا ا

 56 فاحش 05 واذملا (كز ١21 دلال (5)) اة يدنلتالا (00)

 "ا ىودنلاو ؟ةيكق»# ئدوسسملاو ع1 شالا ناك



 دش
 ذوادنب بوق ةفيللا ذأ مكمون لاط اوه ةيمأ ى

 تاما ىلا تارتاادسوت وهو انا ع 5 ىف لاو كاد

 3 نضل ناضل نعي تي 2(

 ا . لاسأرخ ند دوك لقد لإ فد

 ْ ىف الاغبو البا )١( ديرب | هعضو همايآ رخآ ىف ىدبملا ا

 ظ هني دملاوةكم نيب امف امس الوةلئالط الل وع وس ا ةاللا ن١

 | نممورب امل ةرضحلا ىلا زاجملا نم ديربلا ماقأ نم لوأوهو قارعلا ىلا

 نع لاقيت لع ناك دا :ةحرسلا هو لع لكاشلا ةلوانعو اك ل

 نةردج لع ناك 6 ةفرتخللا ىطاوماب تيب لهال ممرصانم ىف نابرعلا

 اوناكام نيذلا نابرملا نم مهرواجن نمت هلامتلعمهرارلظتساىف ماشلا لهأ

 5 وا فا ملا نول اوك مار نييسابعلاو كح

 ايرعلاو لامملاب هلامع دادما ىدملا ىرب ناك كلذلو ميلئابق نم مظعالا

 رازؤ 8 هكسفت صوخشلا لك احا ت1 كح قىح لح كعلا ف لاملاب

 انقل ناك ىذلا قاللخا ةلازانف تحوم سقما سوا سن
١ 4 6 3 5 3-30 3 ٠. 

 عدلا هل مسر دقو ها لاونم لع حس هنأذ هللا ه6 ىذللا اما
11 . 

 "هادا 0 د45 ىناغالا 05 ماشنا ةاضق 5)-



 0 مج وجع جج حجج وح جوس عج حج جب مت ج0 ع + هج ع جو جس 222251 < صح

 ١ لاق الخر مم 0 ميلتقب ةيككق راح حتتفاو كلذ ىلع ىضف ةقدانزلا

 ا زلا ىفمهرثأ صتقافةقدانزلا بحاصن, فورعملا وهو )١( رابملا دبع هل

 فسو وأ ىنربخأ امف ةقدانزلا نك قد كفرت اع مهنم عدب مل قىقَح

 ةريسلا نسحو ةفاراغلا نم مهل هام سال ادبناو ممديقع ا

 () ةقدنزلاب مهما دق لجر ىف هلوقب ءارعشلا ضع كلذل ريش 5()
 فرالاب مسو نأ را اكل قيدز ل

 ا طعلا احلا ميلعتو ءايبنالب بيذكتلا نم مهبهذم نودعتي امأف

 نيرتفملل لقف هللا باتك هالحال اع كيرشلا عرشلا اوسمب نأ ىلا ءافلملا

 مهنا لعاو . نومحري مهالوءىثمبنع ىتنيال موب ىف مهرضحت هن هللا لع

 ةملسن رشعو 0 00 كك ةكس ف 0 ىدايلا لبقةفالحلا 01

 (ةتورحو ملفاذ ناكواماأ نار درو 1

 ا او ةدعالاو ةريشملا فويدلاب هدي نيب لاجرلا ته فكرااذاو

 © 2 ىلا فل تموز رع او رضع ف حالسلا رك كادر ةارارلا

 000 ل ناك هد انيس حدم زعاشل ىطعأ هنا لديق ىتخ هي ىهابتلا

 :تاياالا هده لع مهرد هلا نررشع ةماصمصلا هل لاقي نك دم

 نيمآلا ئموم مانالا عيج نيب نم ىديبزلا ةمالضعرك راج

 نوفا هيلع هك 1 امف ناكو وري فيس

 00507 احدا ( ] مخك ريدا نبا( ؟) بدعم ىاعالا ( ا2)

 ىطويسلاو يدوعسلاو سيما (*)



 نونملا هذ سيع اعد درب هءدخ نيب نول

 نويقلا فاعذلا هب تباش مث ران قءاوصلا هقوف تدقوأ

 نيد 1 1١ ءاينضض سنعتلا ردم ةقلتساك اذا

 9 مآ هل هطلت لايثأ) ل قو 2 هسا 1

 نوردلا هيف نمتسام لهتتتسلا سماك را لا ا

 نام ءام هيتحفم لعئر د ا هولا د 2

 )١( نيمملا معاو هب ىغقي ءاجيهلا ىف ةفيلخااذ قارخم معن

 إب ضاظلاو ةكفارتملا ف نينشاسم لا همانأ ىف تتارملا تراص دقو

 ىتلا ةلحرلا هذه ىلا ىحوزت لبق ايبص هفرعأ تنك نمم مهريغو ةبلابماو

 رفعج كا بجاح سنو نب عيبررلا هنرازو ىلع ناكو . ا ىب تدتما

 ن لضفلا هتباحح ىلعو 09 في رط ن ىلعملا هلام تا لعو هل هللا رفغ

 ناك نم ضع مهعم ا ىتادح دقو ءالعلا ىبأ لا هد لعو عيبرلا

 بادن ىسيع هل لاقيزاجملا لهأ نم لجر مبنمو نامدنلا نم هيلا ابرقم

 نكلامت اكتملا ىلع هترض سولجلاوهيدل ةواظألا نم هدنع لب دقو

 كا 2 هد را ىل فصي ناكف (©) كلذ ىف هريغ هب عمطل

 هده نم ايدل تفرع ام ىلا ريغريبدتلاو تاي لهأ نم ءايظعلا ةاماسم

 ىدتلا 07 ا را هتاود قتسار ًالوىص رعو ن7

 هسلاحمو وبللا بحت نيفنلا كح 4 ناك هال هدعلا نم دخلا م هلبق

 م.9#0 يدوعسملا (م) #١6 ىناغالا كك 01(
 تس روج مار را جا م د 7 7



 اا 127771177617 100١ 725021

 « دو - ْ
  دالوأ هنس ءاتف ىف هل داوو نهم عتنلا طرف ن م هر كمل نع ا |

 نمدهيلا نوعماطلا ناك كلذلو . تمس ايف )١( ىميأ دلو مهيفو نوريثكا ١

 اناكم هيلا ممرقأ ناكو "اير 2 لعأ عرثكأ بتارلا ل ع ريغ

 عراب لصالا ئسراف وهو مدنلا ىلصوملا ميهارب هرم هدرنع مباضفأو

 3 0 0 اعلا ع 1 / / | 5

 ل تيا د انغلا هماع ماغ هل دا دروبك م03 ْش

 هغاما : ىذلا ناكل هيف ةداحالا 0 غلبف طابو )0 هيوناوج

 ةا ا مدارس لام لم اهيا ىداشا ناك كلذلو راحل نع ان م نوما |

 ' ىللاق دقو(0) ننل ام ماطعا مه ودنا نيم ةاطتتا اذا ناك هنا" لاه

 . )( مهذلاارود نااديح ان ىداحلا انإ ع ول هلو هتلثبا قحسا ْ

 1 ”جماربلاو د.شرلاب دادشب لاك 0

 ا 1 ا دجو اوم ةنينلا كول دمر ةجدنملا ىتلؤخ انو
 |ومفرام قئزسؤملا اهلها نك اق تقولا اذه لبق اهديعا جدك نايرمسلا |

 راسل كل لااا وعتسوت قح ةقرقلا قابلا نمنزؤشتملا ةندم ف |

 ئ

 ١
 ٠

 ظ

 ديشرلا ةءانع تهجوتو (ه) تاماملاو عماوجلاو قاوسالا ردو

 (21 7127 ىلا (8) عم ىاغالا (؟ز 622 ديرتلا دقتعلا .(1)

 ىف اهددع م غلب ٠١ تامالا نا تطخلا نع الث نو راد نا ناك ه1 6 اعدل

 ه0 ندم ىلع 520 ماه تفل تنكر هادم ناوساملا دبعل دادغب ظ

 نارمعلا طارفالدحاو روسأمعمجم اهدحو ةنيدم نكد و نيعبرالا زواحن ةبراقتمو ٍ

 30د وسمو مو و 1 وا يح مل لى

 72722229222297 97996 2 2س مص ص سس ا م صج ص يس يم ص م سس ص ا ا ص سي ا ا ا ل

 0 ا ب جي



. 

 مه يب سس يي-ِإ_-ب-ب-ب- سس سس سس

١ 

 3 1ع ِ ا

 انكاملا ا ءاروزلا ت تس ا تايانبلا 0 ل ا

 هل م جلا ةني دملا نسا نم ءزج ىف هنساحم عمتجي دم 2

 ءاحدزا نم تراس اف نارمعلا عل دا 5 ستر ظ

 نع ديزي مهددع نا لاقب ماجا رحبلاك مدرجوتتو ام اما سانا

 ىف هفصن ردق الو هل ثم ناك مل مج اذهو )١( ف أ ةنامسجحو كلآ تاأ

 الع ىلع مما ذعلا ردقلا اذه ىلا سانلا عامجا لدب اعاف د نم ندم

 فوكتهيف نوفوكشي ىذلا مضوملا نم رسيأالو () نأ ندملا ف سب |
 تا ا تيأَو اع لهأ ىف ميعنلا غولب تبظعأ مث . لامرلا |

 تايرورض لع 0 ةحاملا رمدف ل لا نونفلا ن ٠م نديعطت# تاياغلا

 فرتلا ىلاطم ىلا ايتعاونضمو ا نم ةعفنملا ميزو " اعاو تا 2

 . مهرهأ لاحفتساو مهناود كاس مالا ىف مق ىذلا

 (م)ةنيدملا رخافم تح نأ هيف ا ىلارلا ادم ىلع رد هناو

0 

 نم ابيلا متو . ناطلسلا ءاربب وهزت هنأ فرشلا ن م هييصل ام ل قا 3

 ن م نطفي مل قيرادلا ىف ةعاجج مرنم زباتنسلا قل .ناءامنايغالا لو

 نكشلا نحل ع 0 هاحلاو ةورثلا ف ملقا كا عم 0-2 ثثسح

 ِ_ ف دا

 (4)هوجولا ةفاك نم هيلا نيعماطلاو هتيشاغو هدنج عسلو ءاكن نا

 هدعحل ريالا نبأ (؟) ىلا هتايتح ورافلا تلا تما ا

 مطوقب لا 0ك اامخلا نوفصإ رصعلا ا 3 ا ع و 5 ١ ةيدع؟ كا واو
_ 

 :اغإلا (5) هف لح 1 ا دادي ناك
 يي / 0 فر تر .

 1 ا همسي و ايمو روم مجبم مسام سم



 تك © ١٠١

 عماسلا همهوت,ددع ىلا ةيشالاو )١( نارا اهيف ةمعنلا لهأ ىنم دقلف

 ةئام ىف كر دق اريمأ (0) ةيباتعلا ةلحم ىف تدهاشذ قدصلا نع اديعل

 مهلوس سانلا ىلع او دسو قيرالا اةولم ىتح نامغلا هب قدحأو سراف
 لهن م ىتف ةاجد ىلع (ع) بصقلا عرشم ىف تدهاشو رم نأ ىلا
 هبكرم ىلع رصيت هب ىنأكل جرلاو ليلا نم ميظع بكومب راس دق ةمعنلا

 01 00 دلال ىف محلا دع اكرو : ةكوم لالج ىف قرتكوا

 فرو ةورثلا نم ةعس ىف مهاكو مهملا اذه لثك نود (4):لجر لا

 أمم اهبشت فرنلا دح ىلا ةدداغبلا دنع نارمعلا داس امناو . ةراضحلا نم

 ىذلا لثملا قدصي ىتح ميعنلا باطن ايندلا ىلع هلابقا ىف ديشرلا نم ثوري

 هل لاخلا اذهااينذلا شيلا ىذلا وبف'« كلملا ند لع نمانلا » لومي

 هنا لات, () . لاما ذيب هنم حمسأ ناك ن م ءافلألا نع عمسي ملو هناطع
 هلذختا امرو (:) مهرد ة مون 1 همام نع

 ىن امل هنآ فسوب وبأ ىنربخأ دقو (؛) ماعطلا نم انول نيئالث نوخابطلا

 05 0 تابهلا لعجو مالسالا ىف ابلثم قبسي مل ةملو ذخلا رفعج تنب ةدييز

 انا .ةيمفلاب ةءولم بهذلا نارا تبع ناك ىتح ةروصح ريغ هيف

 ١ فرظتسملاو 7800 و12 ريثالا نباو مع 0 ١2 واغالا

 | "(4) ابها ناكلخ نبا هركذ هر ال١١4 ناكلخ نبا اهركذ (؟) 56١

 مهددعناكف م١٠ ةئسسابعلا دلو ىدحا نوماملا نأ ؟ةة5*#5 بهدلا جورم ىف

 ع سيمخلاو 20 ىرخفلا (هز افلا نيثالثو ةنالغ ريكو ريغدو ءانسناو لاجتوب نه

 أ م4197 فرطتسملاو ١٠٠5و ”#40” يدوعسملا (0) 71#



 ايف قفنملا ةلمجج غلبو ١( )ربذعلا 0 كلا تع هذا 2 ةضفلا

 قدك 0 نأ كا مهرد فاأ فا نيسحخو ةسخ لايلأ تن

 ردقت مل ىتح لما اهتزو نمت هوت لعدحأ ردت ملر دلا نم عرد

 ' فا ع لا رم 0 نه وتعا ن م ااَع ّ 0 ىتلا اع

 نيومالا ةرص الو ,*) مورلا ةرصايق الو سرفلا ةرساكأ هيلا قيس
 نيكل ل | نم هيفا وماقن ةنام عم

 ةرثك ىفهدحو درفن, ال ديشرلا نا مايالا هذه تا لاح

 كدلملا ةردهمم قرش هلا عأ عنصل ةهحور 1 هدم ر ناف ريدبتلاو قافنالا

 - 0 نا ع اك ه انذلا 2 مءاطأ 8 0 ا 7
 2 نااومح 0 تك 3 ع صا ل

 َ 34 : ّ دو
 لاقي رهاوحجو تيقاو نا ع اوسهذلا نم 07 0 0 هروصو نما

 نم ةل آلا اهذاختا لثكو (م) اذ فلأ فلآ نمداوجت ةيلع تس
 نيسمخ نع هنمب ديزي عيفرلا ىشولا ن نم بوثلاو رهوملاب عصرملا بهذلا

 نمسيلالكلا | داع ةحفلاو سوا ةضفلا نم بابقلاو راند ل

 ا ل ربرألا عاونأو روعسلاو حامدلاو ىثولاب سلما تهذلا

 ضعب يف :تدجو (؟) ةمدقااو قاوسالا نييزيو ديرفلا دقعلاو ىطوتسلا (10

 انف طاب ةئاناكو فال ةثالع ءروصت يف دنا ديشرلا نانرماكا

 من٠ ”ىصخ ةئامعبس دحماو يرطب زراف اهريغو بهذلا ةككر_ 2 ان 2

 يف عضوم نسرْفلا الو مورلا 5 ور ذ نكلك ةءاورلات ناف 0 دنعةئاعال



 تت تن ست هك سس سس ْ

5 > 

 نذل رك اشلا اهذاكاو ره را د لا ءاطملو ريثعلا م .

 تان ر وا كاوح ف نوب .هذدو امارج ىف باودلا ىلع نوفل: م 3 ْ

 ف مهعضوم مماذعت اة 0 نود رتل رار هلا نع كلذ راف لل ا

 ' تاييدلا ن6 هيه جافا 1 اناا ا

 - حت سس سس سيب ايهيس

 ةحخمااراا دنع الا ةنالخلا رود ريغ ففرتلا اذه 1 َ

 ظ دود 05 ا اذا مقارشا ردا ل ل < او داعألا

 00 رادو ةنلحلل ودل 1 نثكأ مهورب ىتح مط سانلا ساج

 دقو ماذع 0 ف ) 1 ىبرغلا تع 0 نم نق ا 0 نصعل

 . عطاووهو . نا رهو دشلاو نايذلا و دنجلا هءدب نيبو هسلمىف زر

 1 1 ا لا يدا روش وةةلا نو اذ سانلاو هسرف ةفرعم ىلد هفراط
| 

 ْ . ةعصرألا هيأ هلا نب وهو 0 رضح اذا هسفن ديش هر دا
1 

 ١ نلفرت ىراومجلاو جاببدلاو ىثثرلا ن :م حراطملاو . هل هانا راو

 هل ليخ اهبيطل ىه ام ردت ال يتلا مئأورا هنباق و رهوملاو ربرحلاب

 . بيطلاو رهوملاو لالا نيب ةنملا ىف هنا

 7 ا ل

 ظ متنا نم اهدع ءارو ال ىتلا ةباغلا ىلا مهابش فرت ىجتنا دتو

 0 ناكل رس مهرزد ىف بتاراغلا نلاخ تناكاترو ميعنلا ةعسب

 ير كتاج طلوع م دعا سبا ىتاوللا (4) ىتاوغلا مهد_:ع نال (*, ورللا تادعم عجاو ديشرلا

 1 09 و امس دج ب يدوحسماو ؟بلدعا قاغالاهركذ 3 معا ىدوعس1(1)

 ٠ ظ ١4١١16 ىناغالا ( 4" 16*١5 يناغالا ١
٠ 
ْ 
 ا



 «اجا
 و م د يس سؤ سم عسسل - 2 1 م بخس ساس ل سام اس ل ص صو

 فراغا نهو (؟) ةنمو ( )١ ةديرفو زوف اءيس الو دالبلا ىف نولثم ِ 5 / 0 0 ري ٍ 0
 . دوعلا اربع نيفسح اوءانعن ا

 3 ءانغلا نا عا غل ءارمالا رود ىف معي ناك امةكماربلا لبق
 ب

 | ناسحلا ىراوحلل 0 اني نأ اوبحأ مهدالوأ 2 الف 9 دولا رفصلا

 )نقلا نما دقات قد 0000 سوفنلا ىل 2اس ا” ءانغلا ىف نلاج ددزمل(4)

 ١ ناتسدلا ىلإ 00 مايأ نممون ىف ديشرلا مهراز 0 مهماجح

 |١ .نادتملاب نارمو هل نيرغو نيدَح 0 همام نقط ات

 ٠ رصقلا ريصاقم ىل ىلا علط ن نا ىلا فوفدلا ىلع نرقنو

 يلام يوم رمال يام ت0
 1 ليا دالوأ نم را ا م أ مثاه ى ى ا ضعل ْنَع )هز

 وبسس موو بح م جسوم ١ هي لإ وم رو ومع وجو وموح هبعيسمل معا ال وجسم ببرج وجب مهسبعم د وجم جو 11 شلال: 111307

 0 ٠> لازم زم تينا دعت كني 5 عة رصعج

 ةيوقصس 3 تل | 1 كدا دم اد اهدنع داطبمن هنأ هتملعا دقو ا(

 ناولا هيف تذختاو ةنيزلا عاونا رخفاب هتنيز اءاتسل اهرصق ىف هتاخداف

 مترا و وو تاو روق 5 لاو تيخافلاو ؛ ىرمقلا رويطلا ظ

 الا يللا تلا رم نبلكو راكب الا نم ةيراج ةام تلي راسا

 . نداكهنيأر اذا 0 فهد ن « قطانم نبطاسوأ قندكا د

 ءارو ناجحا هر اذا نبيلع ميو لاتسالل نومأ ملا لخد أملف راجل نيب

 هبجعأفنامرلاو نيحايرلا نيب شّرعملا مركسلا لالاةيفنيراوتو راجشالا

 ناغالا 4! هده ىناغالا بر مال5# ىناغالا (؟) ١مم ىناغالا (1)

 ؟؟ه يديلتالا (هز ا١الو ١؛*6

 1372-1 ل3 8نللا25331:31هم5117 كك غ3 2

 #*ة ؟ن و



 ل ستتتبتبتبلبب 0-2 ا
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 5 ا 5 ِغ 6 َ

 000 ا ثا, ٠ [باذللا تيطأ يف همون نيم فق نبع كلذ

 سويس بخ 1 5 ةنامزلا اذه ا 00 حابط لل علا

 ميعنلا ا العذر دوو ةعدلا دابم ىلع ها ارد مل انق دادغ

 .لاملا نم مهدنع رفوت امب )١( ربكلاو
 م

 ب لعلا تاعبط قف مهسامغناو ةدداغللا فرت ام

 ظ اة صقتن, من ةلودلا بابرا نم ءامظعلا دنع فرثلا رفوت

 1 ل فاعل تنصت هقمت قب نا لا هالعأ ف مهنم لواوه نم دنع ظ

 ةمعل عاسلاو مهلردق ةلالج ن وللا: ل ا ارو ظ

 أههوحو عيج ىف تابيالا نم كلا نو اوذخأ مهنا ريغ مهدنع

 ٠«بئاجعلا مهمترأو براجتلا مهتبسك | ىتلا راغسالاب اونرغت نآ دع |

 تا سانا راطف ٠ نساكملاو .تاراختلا مس تدجوأو

 مهدنع ترم ثا ىلإ سشانجالا عيج نم مهدنعأم رخفاب ممودصقب

 000 دا ا لانا ردعلا ةرو ضل تاحاتلا نم املا نم اوقرافثوقاوسالا

 رهاو+لا. ىف مهسفانتو بهذلاب لزتملا حالسلا مهعايتباك ةاهابملاو ةنبز ل

 ناملغلا نمريثكلا ددعلا مهئانتقاو رخافلا عاتملاو ةفر ا

 تاهجلا نم هباط ىف مباسر نوهجوب اوناك امم كلذ ريغ ىلا نايقلاو

 دادغب بويع موكل اة قار 1 0

١ 

  "5-7م
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 دحجعت هما تك كك لا سس معسس هسشتت هكا هلكت يي جو ك2 حس سمس لل

 نساحم نأ ىدل ققحت.دالبلا نم سيفنو لاغ لك مهلا لمح الف )١(
 دادغل ف كنضمتحا دف ايندلا

 تميقأدقو ناسارخنم ىتدوع ديعنىراوملا قوس تدبش دِتلو

 نموباجنذلا («) لاجرلامهو (؟) نيساخنلا قوسن فورعملا عضوملا ىف
 تايفوراو تانشللا نيف كاف دان نايف نارا

 تقاظلاو ةئييدملا تاةلوم نت تار كا تا ارا

 نم نبنبي ناكوءرضاحلا باوملاو ةيَدَعلا ةنسلالا تاوذ رصمو ةماعلاو

 هدعب ةباغال ىذلا رخافلا سابللا نم نريلع امن نفرعي ىتالاا تايناغلا

 نيتكبو رهوجلاو ردلاب (ه) اهنمظ:, ىلا بئاصعلا نم نذخت, اعو (4)

 ضعد لع كيا برطلا لهأل ولحن امالك .بهذلا مافصب هيلع ٠

 انل ناك نك » ابضعل 09 500 عد .ئوولل نك عضو ( فئاصعلا ظ

 :.هيلع ايوتكم الاله ةءيراج ردص ىف تيارو () « هللاتك

 ىنارب نم ةنتف تقلخو نانللا و وحب نمو

 عرش اع ىف تارك ظ

 لاله مأ ةباضملا ف سمشأ لاجراب اولوق للاب الأ
 نييلعراجوه 55 نا قوشلا هداهم هفوقو لوال رظانلا لاخي دقلو

 دعب 'ئراطلا مهولا اذه ىف 1 كالا هناا تع قادوا الو رلاظلا ل

 يناغالا“ (س) و ىاغالا 807 معو قاوشالا نيرة كد

 مبدعات كككحص » مح سب + حجت ٠مسس م ما

 1 ا ا يش ااا جد سا لال تت 1 طا 1 نان ةطشلان 1... .. 707 تا اة 0 1 طه تا اان نط نانا” سا اح 6 لق كاط شاحن ةكتاسس01 هاوس فش ش7 د ع + ع اب

 14107 كلا (ه) ؛سومع ديرفلا دقعلاو 1؟ه*«* قاغالا (5) ا ؟عيو



 بيج بج رجول 1704: ل 17717 مج 11177

 مم بح بع 0 ل

 تافرتملاىباوغلا ضعل نأتممس دملو. قلو. ميل لي را ىرب نأ |

 نع تايراوتم قوسلا نبن أ, مث مانقملا نيبال ثيح نمارس نمل | ا

 ا

 ممئاضبب راجتلا فرصت لثم نبعيوب فنوساخنلا فرصتيف نيملاع ريغ

 ْ ةداعلا ىه م ساخنا 5 ١ ىلع هديب صضيق لحر لع نبقوس مكَو اذاو

 نهم نهيلاومو سانلا نم دحأ ىلع نهقوس عقب. نأ ىلا ءابقرلا نويع

 هلوح نع ىدانب . وللا كلذ قتفقودفلو.ءارشلاو مييلايفةفولألا |

 فاصوأن م نوكآم نسحأ, ةءراذلا دعب ةيراملا ممل فصنو نيبغارلا نم
 اا 0 ]و : ىكار قوبدلاو ةففحرم ءاضوضلا تناكو: )١( لال

 1 صا تا فراق ىننو ثدحل

 ىتافطرفملا مهفرتىف ةدداغبلا رك ذ نم هددصل تك ل د

 اماطيح نوستليو نيل عاتملاو رخافلا شرفلاب مهسلاجح لوني مه 01

 ا نوباحيا مهما قىقح ممانج ىف روهزلا سرغل لونعإو جايبدلاو ىثولاب

 ناتسبلا نمت موي ام نانملا هذه نم ريصيف دنا دالب نم (؟) نيحايرلا
 . فراظأ نم مهناءلثو مهلوخ نوذختو (©) رانيد فال | ةرشعل دحاولا
 . مهلابقا نمت رك ذدقاع برطلاو وهللا ىلا نولي واطاشن ميفخأو سانلا

 ظ ريغ قديصلا أو رددشل نأ ىلإ م اعلا تال 8 نوننفتو نايملا | ءاة"ةا ىلع

 مهماعط ريغ ىفقوذلاب 000 نزاع امني ريغ ىفواكلاو هنأو 1

 ١١ ه»*ه يناغالا
03 

 ظ



 ا ةرونلاب هوجزع ىذلا ىدفملا لو كا قر بيطلا نم نوغضمب امب

 أ برطلا ثادحاو لك الا ةيبسشتو ةهكتلا بييطتل لفوفلا عم ةلولبما
 ] قفدتماءلما نيب رملاناوأ ىف مهدعاقمنوذختيو )١( سفنلا ىف ةيحيرالاو

 ١ نوشقتي امم اهريغو حيفافتلا لاكشاو رويظلا لاكناو عاش 7

 ل ا اخرا

 ظ اهوذديف ام ”ض هلا ال نواس اير حوارب كر كان

 | ليملا 5 ةئيزلاو :سايللا ىف نودتحتسا و .درابلا مسنلا مهماع بهبف

 . مهابق نمةفرتملا مالا اهغلبت ملىتلاةباغلا ىلا ةضفلا نم ةليقتثلاةيلللاو جابردلاب

 نضر مهابش ىف عقو طارفالا دح ىلا ةراسصللا ىف ارك لك

 هعوفوادهع ىذلاك .تاذإملا ف لاشرتسالاو :٠ تاوئشلاو كا 38

 هسشمع 26652122 060 1 ل يي ير ا رت ا ل ل ع ل يك ا ا ا يتلا ا ل ا ل ل للا

 ىصقأ اومليو نارمعلا مههف لحفتسا ام دنع نانويلاو مورلاو سرفلا ىف

 فز مهو نشا نوفر نطل ل عك 0 و ةردقلا تاج رد

 ) 0 مهمالك ةقرو (عرممانزا 000 دادغل

 ()ن وكس 0 ايثنور خب: مهو ةبيرغلا (ه) تاكتلا ىلا ههرطاخةعرسو

 مهنتك ام لال أ نم 0 كا نك م اذاو (؛) ةلوقصم لالا نوسبلبو

 . لك نع ةرجالاب ابايث اورتكأ انمث (4) رانيد ةثام غلب, ىذلا بوثلا نم

 مسوو# دقعلاو ةة2#١١ قىناغالاو لوكشكلا (9) 41١*٠١١ يدوعسملا )١(

 (5) ١١م ىلباغالا (ه) ١ هد اا/و ١١م4 ىااغالا : :) هذدجع نااغالا (#)

 مود#» فرطتسملاو ١١ ه#** ىناغالا <م) ”ةو45 ىتاغالا (7) ١ هى7 ىتاغالا ظ



 ل 00 نولقال مام موسي (١ لانمرسم 0

 سانلا نم دارفنا ىلف اع ءانغلا لوميقبي ثيح 5 ةهزللا نانح ىف لوعمتج
- 

 نزخ تيناوح اهين ذخلاو خركلا ةلم ىف تشنا دق (0) نان درهو

  لهاضعب لوقي . نيهزتملا نم هدبرب نأ ماعطلا اهيف امو لوقتلا اميف

 ايدل ةاسلا لوب لع ارك ذ قرد
  لْرَأز ةكحرإ حادمو رصق ىلا هزئتم نم خركلا باب هللا قس

 لادم قربت لك ىوقمو ناشي تلا حرسمو نايقلا لايذأ تحامسم

 تاذلملا نم نوسمتل, (م) ةقسف موق نيثنذلا ءالؤه ىف ناك اعرو

 (4)ليللاب لزانملا اوقرطيور دما اونرشي نألثك عرشلا نع جورخ هيفام
 ادا ديلا تابر نم تافمن. 30 كيال ىف ه1 تاجملا وع ربتو

 لودلحتيف طايسلاب 00 مممرمغلا 1 امين مهلا لوط نم مهنم ةطرشلا

 هل ان ءاجنرلا كادت و قايتفلا نم (5) رويمص نالف لاقي اهني

 | 0 انلاد ع نم الا يملا امو تادلملاب هلههأ كامينا نت شرم

 وس بر ال ميكسملا ميلعلا وهو هدابع نم | ريل كفلا نعو داع
 6 ديشرلا نوره ىلع ىلوحد .-

 ىلع ةلالد هيفام مالكلا نم ريسيلاب دادشل ع نع كل ثنر د دقل

 <و 5ةهدهوام#و مر ىناغالاو* 5 هدي رفاادقعلا 7” ”:1#/ىناغالا(١)

 نوعطقي اوناك مهناو ٠0١ ةنس ثداوح يف ريثالا نبا مهرك ذ 0, ١١و ؟49و |

 ظ ٠١ *١فرطتسملاو 55 ا (0 ١1#5*هيىلاغالا ه ةمدقملا 5 دادتبب قيرطلا |



 رقلا د ىنأي ام كيلا نالا بتكأف مايالا هذه يف هيلا تراص ام ميظع

 يعم ىف نا ا ةقطاعلا ليج نم كر ىناباقي امو ديس ةلود نع

 قا وبلا نبا كس صاف ةردلسا لاق ا مويلا دغ ىف هراد ىلا |

 ىلع عيبزلا نب لضفلا فاخت ىذلا وهو باجملا تارجح يفا.دلاج |

 رصق ىلا ىنزواج مث ةيحنو امالس ىندسوأ ىتار ا )١( ةفياخلا ةءاجح
 ةفالخلا رود نم (م) ةفايضلا راد هاحن هسفنا () هانإ رصق وهو ديشرلا

 هيف ماقأو ةنيزلا عاونأ رخفأب هلي. ىف ةياندلا غرفأو هشرف داجتسا دقو |
 ثيحن ةلجد ىلع هانب دقو (4) ناملغلا اهبناوحن فطصن ىتلا نيطاسالا .

 هترز اذا تنكآم اريثكو (ه) قراوزلا ىف نوربسي نبذلا توص عمسي ظ

 (0)تالالزلا يف نيحالملاءانغ عمتسي كابشلا ىلا اسلاج تصالح

 لبقأو . مالسلاو ةيحتلاب هيلا ىنمضف |هتابققددب ىلا ترداب هنم توند ايلف

 . مالكلا قيقرب ىنفطالب

 مهتاالجو كولملاةباهم هياع ةيحالا رقشأ مسجلا لبع اليوطديشرلا ناكو

 هين نيب ثددحتمل ىنصأ اذاف نا ةطمان ناناسل امن أك لاتداذو او ا

 2 قدص رغلدب ريغ> ف قطني 5 كا الايس دجال ىتح هرصدل هطاوح :

 ةنالعءاروصق نم رصق 00” معمم ىناغالا (؟) ٠+*#”: ىناغالا (1)

 3# ىناغالا (ه) مسعهواي> + ىتاغالا (5) ١مس#+ ىتاغالا هركذ

 ريثالا نباوىطويسلاو سماو دقعلا رز بدع ىناغالا 5 ا



 00 0 م يام سس ا و و ع و مس
 ٠ 5 ِء 0 ِع 7 خ

 اذهو(0) هيلع كنا امب ىناي نأ )١( شارفلا رما هيدب نيب تفقو اف
 0 0008-0-0 ةكمارنلل الإ 5 ةفياخلا ن- تل

 اناوحام نم هب دي عمق 1 داحت دخاو هيلا م دس ْ

 اع 000 |. نم هسفنب ىل ظفحتو هابص

 00 ل ار نع مدح ىلرك دنا ىلإ ةفاللا هلال

 .لاحلاب اهلها هريد ىذلا قتفلا قتر لضفلا ناو. لالتخالا نم كانه

 دق كلذ تركذام دنع تنكو ٠ لاكتلاو برشلاب مهيف هدب, قلطاو

 الا نهولا هيفاع دحا ةفيلخلا رلكيال د ناشر 0 ل[كردا

 ناحبس لاقق ٠ لالجالا بجاو اماقو رمالل اماظعت (؛) هفيس ىلا رداب

 اننتاوعد فويس مهو (ه) 8 لوب مهنال اريخ م4 لضفلا اننصوا دل هلا

 : تقف دع ةا.سولا ةمرحو نب ةلادلا ىح انياَع مه نمو اكد راصناو 1

 ةقفاوع الا معباقر ىف نيا نكمي مل كاخأ لضفلا نا نينمؤللا ريمأأ
 ماحاتسا 0 وهل ن نك ةقفاوأ ١ 2 رم هالا ىف مهرواش ا اذا نذلا دا وهلا

 0 01 تادراق»» لاخلا مب تاق "دق جراوخ

 1 0 اذه ىفةضافالا نع نضرعا كلذ هل 57 , ظ

 لاسفل + دك فدل أذ ةراحتلا ا هدهو نافع 3 هدب ف ءىشاا .||

 نامتالا 0 00 ةراحن 3 ارخ ف نا هل تاّقف د َوَخ موزانع |

 ١+ *وو 7مم ىناغالاو ثمك رمثالا نا *)ز ك١ ىناغالا هركذ (1)

 1 ريثالا نباو ديررفلا دققعلا هز 66 ناغالا 2 ١١ "دو قاغالا يف



 0 و ا لاا ماريخ اوبلج نابرعلا نم اهماع ةلباسلا نما ذاق

 رذح ىلع را نوكأ ضخ فادح 0 رحبلا مأ عم

 مه 3 1 هو مهلع نورها نحنو مالسالا فيس ميع مكر 'الو

 ا انمآ ام راجتلا كك دقتلو )١( ةيعّرلا ةسار> نم ىعارال دن. ال ذا دنا

 ل رس بدلا ريغ ىف لبسلا نم مهل
 ' قوس نوكت نأ بحن ىتلا ةرماعلا نادلبلا ىف لهانملا نم مهل اندجوأو

 ا.اناف ةيئانلا نارللا. نم اهلا امو ناسي راح امأو ةراذ 2
 . فاز را ةفاوو محلا رماة

 دعل ٌةرم هثيدح 6 هدنع 0 هده ةيوم لعد تأ لكو

 3 ا ::ةركشلاو ماتا هر رع لوقي مث ةرم

 ناك اباو كلذ فالخإ لع رماالا اذاذ "ىلا ءابطست نود نع

 ضد ىلع مهضعب راشإاو دلولا رمأ نمهلبق هابأ قلقا امب رطاملا لوخشم ٠

 هسرفُم دنفلا ةمداخ هلح لخد نإ: ىلخا او يشل

 ظ مات مث نينمؤملا رب ا 0 لاق وو رسم ان كءارو اماهل لاكو كبها
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 ظ اموأذ ١ (م) م أ دياز هنأ ديدراا مَ همأق اذا ناك ىذلا ا

 ايف داعجا ده يشلا لخلاف ا !أف ”وندلاب هيلا

 ك1 0 - ان”دح دحن ل تاب رأاو را ا هيلا حانرب نيمالا

 هم# هرثالا نبا (* ١١١ ظاوطولا اهرك ذو ديشرلا اطاق )١(

 مسيو ياغالا ()
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 اال د اولا نيمالا عشومأمل ميدقتىف اننخا ان وما فلا را

 ىدبملا كسنو (؟) روصنملا مزح هيف فرعنو )١( هفعض نمأنو هتريس

 م دخلو نيه لا. ىلا نوليع مشاه ف نأ عم ىداهلا سفن ةزعو

 ا اعدل لاطا ضقسي نأ  ةاوتسا دع رثالا ءاؤتلا قاخأ

 ْى 0 امف هيلا تمدقت رمال اذه ثم هس ق يف قلقلا عولب تا الف

 نأ, ىماع عم , ا اا حالا ام هال ةيداو ار 11

 دعن ديشرلا هدبرب ىذلا هحولا مع 0 قافولا هيف ىرجال ر ءأ كلذ

 - ضن و ةفالألا رم ما ىف مهلواطت نييسايعلا ن 5 1 5< كا ةوخلا

 امل (هلر مد وبا انيق. نيد الاول دودح ىف مهسوفن ىلع اهنوبتك, |
 نع هأ 57 هل نم دج ل هتماك سانلا ّق تضم هتلود تح ظ

 0 اللف هدعل نم ا كل أهريبصو ةنالولا نم 8-3 نا 00 بلا ظ

 ل لاملا نم م-مف قرف امب سانلا ةلامسا ىف ذخاو عيبرلا ةليحن ئدبملا ظ

 همنا عاخ ىلع ضارلل هأ علاتملا الا موف هْضارغا راهظا دنع مهم دجن : : 3 3 | ا 1 1 : : 1

 ةعرابملا نملسملا 'قانعا فو ىداحلاّىلا ةفالخلا"تراضاامل ُُ 2

 الأ نم رفعح ل اهريصلو 6 02 هعلخج أ دارأ هدعلا كمل

 0ساعات قاعد (؟)) ة* ١ فرطتسملاو +١8 ىدوعسملا (1) : ١

 ندلا ١8 518257 ةوكسملا» 2) ةضاغا فرطتسملاو. 2589 ئرصخلا

 (و»#ر ١١١٠ ءادفلا وباو هم * هربثالا نبا (6/ 5م ريثالا نباو المدعاا/

 ةمدعك ريل الا نب
 مسسيسيييي٠ّّش)شّ)”)---|ظفف يس
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 8 : . عت شل م حم ل عج

 ده ا 5 ملا ا ةايالا 0 هاعر ىحت هارجأأم ل 5

 ناكاورخ > نم ةيوالا

 م ناومايأب انام هال مالا م ةيالولاب قفل رك أ ناك اننعاَو

 وهو هي زم او نم_نللا ةفالتخا توارح ولف هلكم ةيمئاه ةمأ 3

 هيباع نيمالا 2 نم كيش تاس ناكف كلذ لع ريصلا ١ دضاخ

 . اهل نيفقاولا ىلا اعيج امهمع ةفالخلا لاوزو امهمبي ةنتفلا عوقو ةءالولاب

 نيالا نقاتل ىلا نيسعاملا تروا نك نس كاوا تسلا

 2 نا ننال ا |.عأ ةنالث 3 ديسثرلا 0 ناف .

 كشرلا 2 3 0 8 نوفتاولاو 00 0 1 ع الو 0

 ىذلا ىاراذل || 0 اأو نيمالا لع ولالا 0 ف مهتفلاخ

 ظ نم ىلا اهريصمو هب ىف ةفالحلا ءامب نم هسفن نيملطتف هيلا هن كتملشا

 ظ ةدالوأ نم 0 2

 5, رفعج ىباو ديشرلا نيب ةءزاوملا -

 نيورقنس هيزاولا نايو ديس را هسا نا
 : ع 3 ا : . 0

 عج نم كولملا ىف دجا مل ىناف امهديب ةلباقملا تحص نا (©) رفعج ىبا

 هللا دنع ا وهو ت7 0 ب ديا دب رفلأ ل ) 0 ظ

 بلظيو ةسايسلا يف هج ةرييس ىتشإ نا دي نا نا نع ل ا
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 ظ 0000 0 هَ داو 2 ا

 هلثم ممئاهدو مهمكحو )١( مهلضفو كولملا لقع ىلا ةسايسلا نونف ظ
 ىنأ يف ةعيبط ناك ىذا ىغبلا نع هدعدو ريلخا نم هبرق ىف هدماحم عمتجت ظ
 000 داك لوا ناك رمألا هللا راض اذا تح نيدبادعلا ضخلو رفعخ |

 000 فاو دوال اهصتخا ىلا عايضلا سانلا ىلا دامت نآر مالا |
 اذه ريغ رث اما نم هل نكي مل ولف (؟)راصمالاو ىحاونلا عيمج ىف املهأ ىلا ظ
 ةفالخ ىف هوركملا نم مهلمش ام دن ةعساو ةمحرو اجرف سانا ا

 مهع ةضوبقملا عايضلا طظفح نم ىدمملا هياع رمتسا امو رفعج ىلا

 هنا هنع لاقبال ىتح هيبأ ةسايسل اباوصتسا اماو املالغتسا ىف عمطلاما .
 1 ْ مهلا رع ىف داخلا رظ

 نمهتسايس ىف دخا وه اهب راعج ىلا ىلع ديشرلا ليضفت م 7

 هلامعدي زل هنا قح مهاسحا لع نينسحلا ا ةدوملا اظفحو قدصلا

 ءارمأنم حور ادهف ملم مالسالا يف لحفتساو مهردق مظع الك ه2

 . ةمسنلا غرفأ هل ةلواطتما باقرلاتنادو هرمأ ةلودلا ىفمظع امل بأهم ل

 ارم نم ميهاربا كلذكو هدلويف اثراددعن نمةنالولا لعجو هيلع ةعساولا
 ١ "قارطأىلا ةيقيرفا لع هرمأ برغملا لهأ نم هناطلّس نكم املةبلاغألا ١
 000 راودبلا لع ايم نوكيل هي يف ةنالولا هل لمحو روكا |
 "001 لادا رع لا رمأ اذهو . رعبا لطوام ىلا ةحيرفلا |
 اد ل سا دك ام فوح ةيلاغأللا ءاوقتسا نم هءارو ناك ناو ةلل |

 ١55 ىدرواملا (9) 50 ىرحجفلا ( 30



 ظ ام« مو

 روصنملا ناك ناف لامعا نطظلا ءوسو ظقتيتلا ن 0 تراس ظ
 ظ رومالا نم هموب يف عقي امللاتحن ديشرلاناف هيف ال ىتح رمالل لاتح

  مالسالا زيزمتو ةلودلا ديطوت هيف نوكي هجو ىلع
 ةريس ىئتقي ديشرلا نا ةاوارملا سلجم يف لوي, نم تعمس دهتلو

 مانيب ةلئامملا عانتما ثيح نم ىدنع دودرم كلذو ةسايسلا ىف هدج

 | ناسحالابسمانلا رى مسيل ةفاكح !لدعلاب ىدع ديلا ناكناع الو رلظلا و

 نآريغ ةدحاو الإ امهيسابس نمةدوصتللا يذلا 2.0200

 ةعرلا ةلاذ نما حاصل فرك د راظلاو لتقلا ةسايس نم ريخ ملا ةسايس

 نع ممجحن ذا للا نم ضرم م, سوفن يف نذلا ةاغبلا أمم رح ةطبغ

 تكل ا ل مهلوح نم راك 0 ف 5 معد 1

 رفعحج ىنأ 05 مالكلا ف مدت

 هر ا أدعلا ع جورخ 00 تببلا لهأ عم مديشرا 3 كس 0 1

 ها لعقار 2 نكت ايدو 0 قوث> ىف غمملظ لع

تخل أع أممع فال م تناك اعاذ 9 هوجولا ةفاك ىف ١ رعبلا ظ
 , كاتس وسلا هيف فل

 ل لاف مايالا ضمن يف ديشرلا رباسأ تنك دماو . تنالاو نا 5

 نيتمؤملاربمأةيرتو هللاوق ىلا م ينأ نب ىلع ضخ ىبذونطي ة ةمأ ا نأ تل ظ

 اضم سانلا دشأ (هلاددرب) ءالؤه كلو هل ىح ادا

 يضاف راس م هراثب : ادخن | دعي انت تودضاتشس فاس
 ا ل : ١

 روح. حدب جبس وم جب جوجو يحرس جب



 1 1 هي اذه ة ةحصلا 0 عاديه 1

 ' د وعل دتقم تذكر . ةنعلا هنم فاخل فقوع وهو مهتفلاخم هعسإ مل ظ

 ظ الو ةعدن ىف اهيتف نكي هنال داضر هسفن نم مي مل مامال رففعتح نا ظ

 ' ملح كام هلا او طة يف هولتق املو قوم ها دعت ىلعأ نخاف

 ' قلوف شوف رباقط تح نيقلا تان ا كا

 ظ هتعمسفةكماربلا عم مويلا كلذ يف هن طيحا ت تنكسف قف

 ايطرب عينيا الا ل م هزومسعسوو -

 ووالده بع "2! نهد 1 ج جرن نه زن 7٠ نو ورقي

 000 د سان علال ماس

 ربغ نم هذ يفةفالخلا ءا ءامس نق وم وهو نييشانفلا روح نم مهقحلب ىذلا

 لأ ىذلاهوركملا نأ تماع دقلف اسفن كلذب باطو لعفل اهيف هل عزانم
 31 قيساسلا ن هوانا ةاعسل ناك اا خ نسالا نب هللا دبع نب ىديب

 ةرماؤملا هده نع هيضاغت نا ربغ همد نم هنءارب ررظنو 9 1

 ءافاخ ىلع بجبن هنال تاسعا موب هلع لثسل ررغ أدق لخد ل وه لاو

 منع هللا ىذر ةفيرشلا هتلالسو ةطاصلا هترذ مه نذلا رارءالا لتق

 اجمعين٠

 , ةياغلا ىلا رفعج ىناو ديشزلا ةضاجس نان - هيف تحصان اذه

 دقو !هنحاتلا :أنمل | قفاوتت' منا و: ةلو آلا كا نم اهيا اودجرب نقلا أ

| 
 0 ليوا: 3 انثااب قحا كمل 2 8 الضو 0 هزعا ديشرلا تددجو

 | ف ارضا الو لاتعلا نه ىلا: هتنتس اوت نا ملسو هباع هللا كلبك نبا



 نمديْشولا لان اعل هللا وفقا منع نرحل احا امم يملا ركذلل قلاو

 نمل ماظن 0 و اهروغن دمقفتا هكدا فارطا ىلا ه وكر ف ةقشلإ

 اذاف. لامعلا روج نم مقحم ميض وأ جارطلا ف دع عقي لاقن' نم

 ىبرالا ناسللا ترميال تح ناسا _سءارو اه هيا كسلا ل

 ةنس جحلاو وبف ةعرولا رما نم ؟ئث هنوف ال ىح ةعم(١) ةجارلا د

 ىلع هحدع عاقل لا ") ةفالخلا ىلو مون نم هنداع ءكلذكةنس ورتب

 (م) هنم ةمحلا هده دع

 0 عفا نك ا 0 كءاقل ىلطي نذ

 (:) رخ الا لاو

 ماعلك ىنيتوزغ نعللفن: اف دامملاو محلا تل

 نم سانلا نيب رودب ام فرعي نأ ءاروزلاب وأ درافسأ ىف مار ارو

 ظ 2 3 اوسالا فوطنو ٠( هز راب لا" ىز ىف قختيف رابخ ينالاو ل ثيداحالا

 ْ نم هربخ هيلا اعل د ام ىلع عالطتسالل همداخ روورمز هريزو نفل

 دئاوفلا نم ريثك رمالا اذه هتيانع نع مجنف ماوعلاو ةقوسلا رمأ

 0 100 5 ف 0 رماوح (عز 2 عز ير ركلا لاح

 تا 0 ىلا نم ال ها [شان'ةحح دلعي . دا

 60 ا دب سيمخاو حرفلاو ”مسس) اميهفلخ ىوطتو اما كنار دلا طست

 هبا 1 قاحسألا و ىديلتالاو ١ا7 ٠ ىناغالا (ه) "ة١* ” تافولا تاوف



 ا ل 11 ها د لاذ ةققحابم ةتيعرو ةتلود ال تحلص قا ا

 0 أ

 . سانلا نيياتفاوطت يف لالتخالا نم اندجو اعالا
 00000 د ناو را هللا سا .ةتكد  كمازبلا قع

 نذلا ةكماربلاةراشاب ىه امنا ديشرلا اهزشاب. ىتلا ةسايسلا هذهو

 كيذلو ةفالللا رومأ ىف هيلا ممتروشم حالصل )١( مالسالا رانم اومفر |

 نوصل ليسرتلاو ناب-هلاناود ىفراذنلاو (؟) ةلودلا يف ةباينلا مهلا ريص
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 | نم ول كح كييف 31 دعلا مهغالب ف نانمللا ظفحو ةلودلا را ؤ

 ىلا ةراشا ناطلسلاب ىمسي رفعج راصف ,»«) داسفلا ضعل راصمالا لهأ

 . نكت ل ةءاجحلا الا هديب املك ط طللا نال ةنالللا مومت ىف هراظن موحم
 . ممئايحن ىف دودحلا دنع دوفولاب فقي اهبحاص نأ اب اهنع هفاكتت سال هل

 او ناموا ريمأ ىد. نيب نوكلا ىف مزات ىتلا بادالاو مهبطخو
 ردقلا ةلالح نم تملع ىذلا عضوأ ب وهو هنع هسان هزي امم كلذو

 ”ةلودلا ةهساد مايقلاو

 ١ ىدلا وهو لبق نم ةرازولا:دواب امئاق هللا هزعأ ىحن ناك دقلو
 هل لاق رمالا هل ق”وتسا اذا ىتح (ه) هتياردو هتدكحت هيا: يتعرلا

 كلذ حضتوو ةمدقملا ر 5097 ةمدقملا (*) ؟ا/ل#* ديرفلا دقعلا )١(

 ا 06 5007 ةمدملا (2ر ديخارلا مايا ىف ةنفللا اونود- نيذلا بتك نم

 ْ يرطلاو ىزخفلاو



 تا و م يو هع د تح

» 1 
 ااه - ّ -- - 0

 كا 0 يما كا نإت دقو كب كتكرتو كانغ /سبإلا 0

 ] ل لزعيو قر امم 3 5 اة ا ا هيلا مفد م

 )0( ميدنلا قصوملا مهارإ لوم كلذىفو قو نمةبالولا لع لمعت ساو

 اهرون قرشا نورهىناالف ةضيرءتناكسمشلاذارملا

 اهريزو ىو املاو لورق هك ع ددل| (ج اندلا ١ تامل

 قرشملا ىف ةلودلا موقت ىلا ةفرصنم كرابملا خيشلا اذه ةسايس تاك

 تيبلا لهأ مرح ال نيح ىلع هتلود مالسالا يفملظعت نأ ديشرلا ىفابح

 اكل مح نت كدا نا عم رحبلا ءارو اهف مهكللم مايق نم

 رمأ قوطل نا هراظل ندسح هل جتناف هتف رشا 6 كاك ةرهاطلا ْ

 نيرئاثلا نانع بك ىلع مهسوفنب نورد ال نذذلا برعلا ريغ ىلا دنحلا

 هضرغ غول, نود قلف ةلادلاو ةبارآلا نم مهنيب نوكي اب مهناوخا نم

 ةمب نب اعيملا تم اع ةفلا ل ىذه ا هن ووعص م اده نم

 ل ناك هيفا نا آلا سيلا نم هريغو )١( دبزم نب ديزب نيبو ٠

 لسرأأةقرفلا باب هياع سانلا حيتف اذاف هتحاصم هب ىرب امف (م) هتقفاوم

 نيع ةفرط نم لقا ىف ىهولا اربحف(4) نيعا نب ةعره وأ لضفلا مهلا

 فوطتسشملاو 2١5 قاعالاو "52 1 ناو ؟ 2/0 ىلا

 || نبا (*) نؤدلخل ننازو طوتسلاو +١١1 ةزرضاخلاو ه١ يدتلطتالاو نا

 ١ هةيةمدقملا (م) رم 5 ةكماربلا نع نايش ب فارخلا 5 د تا

 «٠ اأ/“ م
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 000000 د كلا كرد نادم ةرازولا نم يمل

 ممراقأو هتوخا ىلا بنارملاب دهعو هدا )١( رفعج ىلا مث لضفلا ىلا
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 00 د01 اكواد اعاو نسخ ريد وأ ليج ئأر نمل
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 | موقت ف هونأ اممار ١من 56 افلا هل مت يح هه د دل رتل تكولك
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 ا ءاقأف 0 ا نيلثم ماعلار خا ىف للا مهملعداعينأ ظ

 امك قرط و ندعلا ل 2007 ]

 ىلع ءافرشلا لماجت, ال ىتح لدعلا ناس لع ةواح نوكت نا( زراحا ض

 16 اودبع نأ كوللا ى اع بجاولا ذا ءارقفلا ىلع ءاينغالا 0 9 ظ

 مهارن نيذلا ةراجتللنيخاسنملا نيلومتمال هنمرثك اة جالا لهال قازترالا

 قاغالاو 99 تانك (م) ١51 دودج ىلاغالا (5) مودع ىاعالا (0) ظ

 ١٠مااب يناغالا (54) ١ هوا
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 منا 0 0 اع تا راجقااو ماسلا ءا 2 ظ

 نارمعلا ةاققر ل 0 ىذه رم كالذ ناف ءالخلا نم نواق 5 أموعيإ ظ
0 

 ىدا صعل 8 كيش 0 دقو : ناّتكلا نم هعبجوم ف رم 3

 ىلع مهاردلاو ريناندلا ريدقت ريغيو راجنلا ةلماعم حاصي 1 موري هن هيلا

 ٌْ حاصأ هنأ 0 مويلا ادهمىلا كاد تاكا ةذكشلو )١( حيحصدحاو لزو

 ةءلاكن نعثدح لق مالسالا ف كفا برص 5 5 زار هعلل نكي ظ

 كو نه 37 ورلا رصيقو ناورم ن كللا:دنع نيب امتئاغ تنقو

 ا تا ادم (ءازوا زدق نأ ةزورملا م مويلا حبصأ دقف (0)

 بهذلاب أمدق نواماعتب برعءلازاك دقو . ءارشلاو عيبلاو ع ةيدأت ف

 ا لاك ىلا مورلاو سردها ريئاثد م هدأ نيبو () انزو ة_ضفلاو

 هفالظخا تزاضو 0 هان يهد الف ه رصيقلاو ةيور دكا

 1 ار 'رم هن اوأ غاشن ام ةلماعألا ها ا ة ظ

 | تسيل 0 ىلا بسن“ تراضو ةراجتلا يف شغلا شحافت مهسو# .
 ىرسك ريئاثد نم سادلا عدتبا اهف سرفلا برضنم الو مهرض نم

 ةكسلاب رغف مهاردلاوريناندلا ن .«شوشفملا ر 6 كالا قف رضيتو

 نا ريغ نم م نكلو راصمالاو ىحاونلا 2 ىف اهثرصو (4) ق-ثمد ىف

 لهست مكلذلو نيب نيب وهامو ليقثلاو (ه) فيفخلا اهم تف اماز اود

 الا نأ (4) ”7 ةمدقملا (©) 75 ىديلتالا 117/55 ةرضاحلا )١(

 ٠١ 2 قاغالا ةفيفخلامهاردلأ رك ذ هز :١/5 ظ

 ا جس هج تو سل مج تمس مع عسل -_-



 «انوا
 دحاوذزو ىل ماهر دش مرا را نينا

 دم ةردقملا ةكسلا ىلع ةنسلا نيبت ىلا دم اهنم مسدقلا زيع نأ بحأو

 همسأو نيهجولا ىدحا يف هللا ةكرب الا تيقوتلان م اولخ مرضي ناك نأ

 ةكسلا برص نم لوأ ق. فزلخلا 1كم ناكاذهو ار لا

 20 برض نم ايما سانلا ضمن لوسيف تبقوت اهنف نسل لا

 اما ضع لوقيو (؟) ريبزلا نب بعصمل اما مهريغ لوقيو )١( باطخلا

 0 ًافيسارإقتم اهماع هسفن 0 هنأ نوم زيو نايفس ىبأ نب ةيواعل

 ع او ةلملا ةعاتم ىلع هصرحو ةفالخلا نم هعضوم ِ مماف 5

 و هنم يأر لع عمج# 00 اقالا هذه نم هيلا 0 نآالا ظ

 هركذ مدشلا ةفياللا اذه برضااماالا ةنوقوملا ريناندلا نم ىلا عمي.

 ١ ءافلخلا ىرج هيلعو ةفرشملا ةوبنلا ةرحذلا نمنيعبسلاو ةعلاسلا ةنسلا ىف

 0 (؛4) هجو نم هللا ةكرب اه 00 هلسلا ترص يحل

 هلك نيذلا لع ةررظيل قا ندو ىدحلاب هلسرا هلا لورد

 ىذلا دإبلا ركحذو ةنسلا نييمتب هتوطوك رخآلا هجولا نم مهمساو

 : كلا هيف نوب 9

 | ىربط | مهردلاب نولماعتي اوناك نيملسملا ناف ةردقملا ن رز والا اما ظ

 ا (ع) 558 يدروانيلاو 252+ نودلج نا را 1

 ١ ؟ا/4 ىدناتالاو 5*4 ةرضاحماو معد لياخلا علا 05( يريهدلا نع القن

 ادسمسسسسلاللسسا
0 
 ِء



 را 77 جت 211ج إد ++ >

 وهو ىنملا مهردلاو ةيئامت وهو ىلرغلا مهردلاو قلاود هعلراوهو

 ىضرر < ةفالخ ىف بترد هنأ لا. ىذلا وهو » غبلا مهردلاو ةتس ٍ

 جاجحلارمأف قئاود ةيناك وهو )»ع ةيورسكلا مهاردلا زو 58 هلع هللا

 000022101 هو ىربطلاو لثبلا ناكف ةلماعملا ف بلغالا ظنيت نأ

 لزو اماو 3 قئاوَد ع مهردلا ردقو 2 ل ا 0 كشاف

»* 49 

 اذه 00 ةككلاب ولما ا )0 ليقاثم هل مزو 5 مها رد

 را اف د لاكشإلا فات اهنم 0 كالا اجلا ريدقت ىلع

 : 8 () ةيدلاخلاب ل رينابدلاو ة كيس أنعلا ريناندلا الأ ب ىف مهم ةلودلا

 ' دب ىلع (©) ةيمآ ونب اهبرض ىتلا دوقتلا دوجأ ىهو ةيريبهلاو ةيفسويلاو
 | كلذلو « اهريغو رع نب فسوبو ةريبه ىبأ لثم قارعلا ىف م-هلامج

 : ف شغلل 1 ىح ص دحاو رو ىلع اهردقب ن اة قار

 را ا ول ل ا هلو لاع ةراحلا

 4 بدالاو معلا ةلودلا ةْنز 0 ظ

 م حالصو ريخ ةلودل ماو ديشرلا ةلود نساحم ركذب 2 اذه

 ذأ ءاقللا لود ىف ناكهدأ مالسالا ن راسل 1 دح اف ثملع

 نإ ىرقعلو - دحشرا ةقلخ قاهتم (؛ ) ةكلم ة ةعقر مسوأ الو أب 0

 درسا شحم نا( 55 عدرواملا ( ”) 17 ةسدخملا (9)

 بم ع جور بحر حجج



ْ 

|| 

 ظ
|| 
 ا
| 
 ا

 ا

 ظ

1[ 

| 
 م

| 
 ا
٠ 

 يديلتالاو ىناغالا (0) جرفللتوبأ ( 435

 + و 2

 قلت أ(عالا ٠ 00 مهادبعتا 0

 7 ىرواكللا 0 ىف هعامحاب 0 زءأاغاو ةعزه هيلع

 . ةحل هر 0 اسرار نا هسأإ ماب مسا مجاعالا

 هحلاكلا لوذلا نم 0 ل مدقت امف نوءاسملا هلثإ ا ادهو

 عمتجاهنا اهيلع هتلود فرشب ىنكو ةراضملا لاجو و علا لئاضفب ان ورقم

 ءايطخلاو ءايدالاو ءامقفلاو ءالعلاو داوتلاو ءا 6 ) ١ ءارزولا ن هه هنأبي

 باب ىلع عم :21 ام نينغملاو ءامدنلاو ءارعشلاو ةاورلاو ءارقلاو نيثدحلاو

 0 ضو 4 فاسو انو هنآود نا | ناف هلثم هريغ ةفميلخ

 ع

 ن ناورمو (؟) هسياج كاملا قابلا و :ج ريمأ نيعأ نا

 1 لضفلاو هعدب ساو 1 هن دم ص او هرعاش ةصفج ا

 عوشيت# نباو هاذغم هنبا قاحساو ”ىلصوملا مهارباو ةيجاح عيب رلا

 هبأب ىلع مايق مملك ءابدالاو ءايلعلاو (5 ؛) هؤايط 5 ىنو () ليربج |

 فارطا يف ةرعاش' بلطي هلا يح رش ىفالو مح يدر

 . مدن وأ ثدحم نم هريغ عم هباب هدجيف (ه) ليال

 500 مسب#» سيمخلاو ”** يردفلاو ريثالا نبا 0

 ةمدقملاو "5*6 ريثالا نباو ؟١١** ىدوعسملاو يرخفلا *#) ”عب#* سيمخلا



0 

 ي> سديد ب 5 هه شاع

 01 قاطابسلا ةنيجات ع نم هانال علا ةيحان ن م ربكلا هنأ ملول هنال |

 داك د ها 2

 09 ممر اذانم ىلا هرادب اوعمتحا اذا 2 -(؟ مولعلا زارحا ىلع ا

 ' د راو ١ )بدال ىلا لما نم هسفتبام كيشرلا ىلا ءاهعلا برق اعاو

 ا ملمع عما كلا ثسدح نم ال هل عضاوتلاو علا ثيح نم

 ه5 هلي عضاوتلا نأ كلذ كر د 1

 ه2 رع ى نصت اذا ها الار كاف نقلا تاع كا عد

 هنا ريغ( 4 رد ال كلذر 5 ار اينالاد جدع 0 جدع نا لمتح

 هل لالجالا نمهس' ىعوب طموه ام عم ُ هكاشارتل لن 0 اعر

 0 علا هلام رمأ حالص نما مور ىتلا ةءاغلا هل لصحت نأ

 . فيسلا ةيحان نم هل هتمأ اقتتساك ىلالا ةيحان ن ا م ىلا

 000 1 دور اه يتعب ىف رقنلا ن م

 هتءارو باتكلا نم ىنذم امف هيلا عاملالا 0 ىذلا رمالا ورف مولعلا

 تاروصن ن نم هل ضرعي امف رعشلا لوقب لا ل اظنا تدا ىف سوت

 هلوقكلذ نف ةهاكفلا لييس ىف ع هضرع هيلع تلخد اذاف مار ارذلا لهأ

 هل ةيكوت (ه) ةيراج ىف
 كامملاو ناطاسلا ةّبرو كرغلاب لذنلا ةّبراب

 م تس ةانككأ

 ةبودعا يريمدلاو 6,٠ قاحسالاو و اانا ير فلاو 0 د ريثالا نا 4 9

 هداك ناعالاو قطاوختلا ( ه3 ني ورفلا ( هز ؟؟8 يؤاقرشلا (5)

 امي” ىناغالا



 كولو ملحان نسل اناتف ف هللا قفر |

 نابضغ قرظلاو ةيضار سفنلان  ةقمدتحم رو اذودص 0

 ناظلس نم ىلا روس قوق سلو هادف ىذح هل ت22

 هدف لح ءازع دقو اليه ا لاغي ةيدور راج ار ف 1
 كلا هل غرفو . ردصلا هل قاضام نزملا ف

 اداه ولا نم( ا ا

 |( تك دك قا اق 10 ل

 نامت كدم ىرا تسل ناار ف

 اناطغأ دج لعأب مر كي

 وأ ملاع نم طق لخت مل هدام نا ثيح لضفلا نم ناكو كلذ ريغ ىلا |
 6 00 نب ليضفلاو ىردعلا هيلا ىعدتسي ناكو . رعاش وأ بيدأ
 اء رالا رق دا مرو د كالا ناو

 - بجاوب مودبو مهظعاوم نم (5 () ىو (8) ) نبدلا لئاسم ىف مهرواحيف ْ
ْ 3 : 7 0 : 

 ْ ريما|يةب واعم هأ اعف ءالعلا ردقل امظعل هدد لع ءاملا تضصو هعصوم نك

 )١( ةمدقملا (”)ىطوسلا (؟,5ها/#*ديرفلا دقعلا ١١5 فرطتسااو ١#٠١١

 ١ سبكاو #١ قاحسالاو#”* ٠ ىطويسلاو  )4١العقدالفريد١ه( كولملا جارس ٠م

 ) )5بم ىثوطرطلاو #78 ريثالا نبا

 ©« أ! مه
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 0 ا 0 2 د

 ا” دو نكن داس ا
 هللا دبعو دن لا مهاربا نب قحسا ةنالثف ءابدالا نم ةلودلا ةنيز امأ ١

 هلأ لع ءلا يف ماما مبلكو 0 1 تفر 00 ن. نسحلاو ىمصلا

 [000 ل وريد ساو ىفأ لو ءاشلا نحس لع تاغ ذنالا

 ْ . حللاو رداونلاو |
 أ| تك ةنازخ ذخئادقو («) بدالا نم عيفرلا ناكملاب هناف ندسا امأف
 ا داو فحص عمجل نونعي نذلا دنع سيلام 0 تاناودم نم اهف 1

 . ىف هلثم سيلام الثم ةغللا هلا ل ع تما شم هفونص ن

 زا: وج موتو ةرا779 ج2 5: 1035015135 707137 171

 ا هيلا نود ميما 0 ءالملا نبي ماس ماقم هلو (©) ىنارعالا نبا ةنازخ

 أ| ناو (©) ةنييع ىأ ناو ساون ىناكم هج واودو مهفيلات نم اريشك"

 نكي مل ءانغلا ىلا هءابصنا نال هيدا و هملعل ًاصيشنت مه ريغو (؛) ىبارعالا

 |” اشملاو بدال نسا ىلا ةهسفن ليم وه اعاو نشيتلل ةقرح

 0000 ردو كما دللاو ديشرلا رود ىف الا يشن نأ نع مقري ناكف

 ١ 0 نيذنملا فوفص ىفمبيلا هسولج ىلع للعلا ىف هترواحم نورؤي مهسلاجم

 | ءاضفتلاهتيلول ىفملابق ةلب قحسار مكي ول لودي شرلا عم هاشتاق

 ا ل ا ) نيمليمللا لع

 1 0 كراج تع ىرصللاو ىقاغالا 9 ىطوبسلاو 51 ىوخحنفلا 6

 ١ (5) ةغللا نتكءابف عج ةءازخ نارا 0 ناكل هسا ناكلخ نإ

 'ناكلذ> نبا (7) ٠5#*ه.ىناغالا (5) هه#ه ىناغالا (هز ١ ؟ م ىناغالا |

 0 : : ناغالا تاكو هلك



 0س يي هع _

* 79 
 210 ا ع 7 ع د م مو

 ىهو 'هزادب امن 5-5 0 هراد دصقتب نأ ىلع

 ةفيلخلا ءا ءاحف 9 لبر طق ءاقلن قو نىااككا ن 09 ةييساعفلا باب

 رصقلا تكا ف 09 هيكرب ئذلا راملا وهو 0 ريعص راج ع ش

 ماقف )هز هبأمدنو هبالغو همدخ نم رهن ةئاوسج هةهعمو ةهزلل هنانحو

 هيدكل لآ ىولطبا ع يا نم بجاولاب قحسا

 ةراس نجر ءاتغلل 0 0 0

 : 8 ل

 نم ةلج ىف ديشرلا ةفالخ ىف () دادغب مدق هناف ”ىعمصالا امأو

 سانا مايأو راجح لاو 0 وداو 3 8 ماما وهو : ءايلعلا ن ٠م هباع دقو

 كل و نع امو 10 ةءاورلا قدصل هل دوهشم

 لوا ا لن درب ىتح ربصيال طامسلاهملا مدق اذا 8 ناك ناملس أ لاف

 حاصف هبايث ىف ردحللا طقسي بارشلل ساج اذا ناكديزي ناوهمكب محلا

 ىدوعتملا ةرك د () 5# قاغالا (9) قاعالاو "85 قدلتالا 0

 ةفيلخلا نأ م5 تو (ه) دو“. 4م ىلاغالا (5) ؟دابو مراودعا

 "تاحسلاب رطل[ را م ضشفلا دجناو <ن امد والا ر اك وانك 7

 الذ ا فرشأال ع
5324 

 ناكل نبا (7) ؟تلاختتلا رراكم نرخ تحرس اكو
0 

 مة.” ىشي رشلا (4) ؟ ١٠م
 شا

 | اذاف ىدبصوملا مهاربا راد انلخدف همالك صن اذهو *#1٠” ديرفلا دقعلا ىف اذك .



 «مو

 00 1 نا هلأ اوراخالا لقن يف 5 هللا كاتاق داق دهرا

 د لا ل (() دز تانيا قا رطاو نان اك ونه ا

 هغاطقن ال فالتئا الو برق دادغل ىف اهمقأ ىتلا ةدملا لوط عم هنديبو ىنبي ْ

 نعهيكحم |« ممسأو ديش را هامل تنك ناو ةكشارإلا سا نع ١

 ل187 ديوألاةحيلم ةردان نع لقننأل هارأف دادنن فئاراغ نع

 | نم ردب دقو هءدب نيب 6 1-5 بواقلا عماجت ن1 ىتلا طافلالاب
7773577771 57-7107 7 15-2 

 ىروحادتو () ىمصض#ا هر رح هأ لاقوديشرلا هيلا تفتااف ةفيراذ لجر

 ىلع امف علطتسسإ الارامل ةءدابلاب هايص ىف ماقأ هنأ هءاحصأ ضع ظ

 ددهاش دقو مهراث'ا قطنتسيو مهرابخأ كذاك لو برعلا تاداغ |

 ااحسلا نم مف هللا بكرا امو . قا وس لاو سلال ن0 نوييشام

 ا ماقأ الف . قاشعلاو ءارعشلاعم مهتانبل قو امو . قالخالاو ظ

 ديخأ وت امي سانلا نيب همسا ربتشا مث هرابخأ نم ريثكب ثدح ْ

 012 د دل ى الع راض يع ةغالصلاو ةقاشرلا نم هبالكب

 . هنم بجعأب دحأ عمي ملام رداونلانم اهبف هل قفتي

 تيرا دكنع مويلا همدش ىذلا وه رعشلا ناف ساو وأ امأو 1

 ١6١ قاوسالا نييزتو ١٠١*2٠١ ناكلخ نباو 457*578 ىدوعسملا (1)

 ديرفلا دقعلاو 5 ىديلتالاو * ”**١١ يدوعسملا (9) ظ

 00 ااذأذأذأ]]||1212102010 10 0121و 10 01010 10 120 1و0و0 0 0 0 0 0 0 2 يو م ا



 ع ظ ١44 يل 0

 نا ناكلو نمانلا رداوط لبق نم هند 0 وأ ناك ١( )دقو

 لاقفساو اب اناابانت دح موت اذ هل لاقف كلذ نع ضرعأ مث مهضا رعأب هكفب

 0 تدكلا ناك لاق 20 تاقامالا 0( ىنايك لاقف ءىش ىلرغمتال

 ن“ لإ تبحا ا كاد كايت ع ننمّوْلا ريما ١ هن رحه مويلاو

 | ةفخ ىلع لد” تايرجامو(4) ةعالطلاو نوهلا ف فيراذ مالك هلو ثيدحلا
 ا 0 روضودرت ةديشلو 314 بستن نود

 نتخاةزامهسي فانتا ىتمصالا ردت نم طخو دشرا نم 00
 : 1 (0) رودلا قرا رمق ةسفنل ىو نامدملا ني كود مامللا

 مل اتسم نك طرق ىمصالا 00 ساس 0 0
 للملا نم هتحاح ْ

 ردك كا رش تيل لقا عم ليع هناةروثاملا ساون ىلا لالخ نمو

 1 هةيعمس دقاق اندالا هتسلاحم َّق م لي كل نمد امش ه4أ ظذح اعرو 0(

 اك اب اهيسم_ تفصوام قطني نم كناكو كسرات ىص انا اق ا ل

 | قردص تان يودع نعال *' تنكح تيك اندلا رحم اذا 407 ساوب كا ١
 ديرفلا دقعلا ٠ قيرع نيكلاطا ىف سنوذو *# كلاه نباو كلاه الا سانا امو

 فرطتسملا () ا/له#*5 ىناغالا سحتلا دنع ةفيلخلا ا وقب ةملك (5) "هه

 نبا (ال) ؟ا/9#5 ىشرشلا (5) ١٠ا/#ه ىناغالا (ه) وع ننكلا (4) ٠

 يذوعتسملا رك ذو 81 فراطتسملا (4) ١5140 ىاغالا فة 341

 حسو دعممو ا ةيعارد هيلعو 0 ءابح ىعمصالا راك ىور هيأ ا

 كا

 ع



 يا سيسي | سويس سس سبي سيسي بيبسي / نا ج 0 وت 0 ع سس صم بح ص ل جم حبيس يي م يو مع جم محمص 2 ْ

 قعم 0 1 2 0 ءا يفهل ليق دقو هب ةرهأب ىلا لع ١

 0 ف لمد رصع ىف انصرلا ئموم نب لعاذد 0

 اةليقم: ىف كوش ال ىلشه ردق سيلو هل اماظعا الا كلذ تك

 ظ (١)دشنأو
 ْ 3 مدا ليربح : مأ حدم عبط الت 2 2 ارح ”ناك 1 57 نأ 1

 ١ صاوخلاسدهبلا ركباذاناك ههاب ديشرلا دنع هتناكم لع لصح اعاو

 / 00 كلذ ف هل ىرح 7-0 00 ف 0ك هتيب لهأ

 هعم امو د 8 0 م يطيق كلذ 0 ةباطم ف ةفيطلا راعشا

 [!أمنم ةلفغ ىلع ةءراج ةروصقم كيده مدح طفلا ند تملعو عزاب

 00 اع ل تل ةبار اهلفر ىظلا تقو لسقغل اهدجوف

 )9 هسا و 0 هيلع لخد أملق

 ءايْللا طرف اهببجو دروف ٠ ءامسصل صيمقلاا هلع تضن

 ه1 ال2 © ترف دقو ءاوملاتلباقو

 000001 3 دم دا ىلا ١ اهم ءالاك ةيحار تديمو
 درا دحأ لارع : تيهر الس تيضق نإ املف

 )07 ءايطلالعمالظلا ثلبساف  ىتادتلا لع بيقرلا صنع تآر

 ءام قوفر طق ءاملا لظو اءاتح اهنم حبصلا باغو

 0000000027 ىلا دفودلالا نايف 1
 9*4 رطتنمملاو ةك ىديللتالاو طوسلا (9) ةةهال#ناكلح نتا“ (9)



 ٠ اه 4

 نس 0 0 5 مرر ديح ن و ىهت 500

 : تارميَسالا ليس لع دي شرا لاقفءا :سكاةبر اا هذه فصو قلوب ام ءاملا

 ال لاق نك انمألاق نينمؤملا ريمأاي1 و ساون وأ لاقفمالغاي اعطنو ايس

 . هفرصو ةزئا< هل رمأ مث ديشرلا كحضفةتلقةلابلابىل رطخءىثامناو

 دايس 00 اا تت

 ةاملا دعي نيناغلاو ةيداللا ةدلا ىف ةلاسرلا هده نرد مقودقو 0

 نوزرحت. سانلاولاوشن :منولخ ثالثا سو هياع هللا للص ى ملا ةرده نم

 , كم مد هتكر هل ا هلأ جحا 00 جورحلل

 مآ ةسداسلا ةلاسرلا اج»

 © ديشرلا تدب رف

 تاس م ناسا رخ نمةدوعلا دعل دادع 0 ىذم دقل

 3 ذذاح ةكماربلا ىلا اهمف اعطقم تازام.

 نا ىلاهناولخ ىف يب سأأ, وهو ديشرلا رود ىلا مهسهدخ ىف 3 تنكو

 تذا كاوبدبلا نووقملا ند ل حمطيال ىتلا ةلزاملاب هنم ترص

 قارعالا دندش ةرزسلا اصمم همك ادم ارت هدالرال هلا

 اهنقو لوال حبصلا دوبشو اهتاقوأ ىف ةالصلا ءادآ ىلع اظفاحم نددلا ىف

 5 لاك دارا ةفالالل اما ال تك موب لك فل

 ادادتشا بركلا مهيلع دتشاو سانلل رس ءالغو ”ةنزآ ماعلا يف لصخ

 مقوم لعل يلد كلذو(؟)ةبوتلاوءاعدلا ةرثكو ىهالملا رسكب مهرمأ اهلظع

 م51 فرطتسملا ١5)5( ةمدقااو 58٠ يرخفلاو لا/#> ريثالا نبا )١١(
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 كلذ قالا عجري اعاو هيلاومو هيب لهأ ري ىف ذل هيدتج وام

 | 7 جاد دل ىشرشا هاو فشل ند 5 دش

 022222 بيبي -(-]بيبييسس ب بسبب ييسمسسمم
0 

4 ١9 0 

 0ك ندلا لالج يةلودلا كسا د مور 0 ا هدنع ةدابعلا |

 هيج! مالسالا |

 06 د لا فرضالا كلذ 210007 ب 2ك

 تيردقو ةلو ا ل اق دق ىهو رفعج مآ هجوز ىل 1

 ا جل كرو ونأ اهامس اهدا نا هللا سر 6 لالدلاو ةعدلا اه

 ظ اهضاضمت ىلا راظنبو اسم الل اهبصقرب ناك دقو امدد ةضاضغل ةديبزب

 ظ ثيدح ةفرطاهدجووديثرلا|مىنبالف )١( كلذل ةديبزب اهامف اهبحالمو

 . همورت ام عيج ءاضق ىفاهيلا دايقتالا نم ادبري ل ليج 0 روق
 '000 300 نم تيتا لالا توب نج اة هو (5) حئاوملا نم

 ةاجد ةض ىلع اكرابم ادحسم تنبف رانيد فلآ فلآ 4 نع فيلبي
 أمعيطق ىف نسملا ىماسادحسمو ةدبب زدحسع ىحس ةفالخلارود نم هبرقع

 (4) قيقرلاراد عراشو ناسا رخ باب نيب (*) رفعج ءأ ةعيطمتب ةفورعملا

 . امل قيرطلا تدبمو (ه) شاشملا نيمب ةفورعملا نيعلا زاجلاب ثرفحو

 اليءرشع ىنلا ةفاسم نم اهتجرخأ(ىتح رعوو لبسو مفرو ضفخ لك ىف
 مل ىتلا لامعالا نم اذهو رانيد ناأ فاآ اهيلع هتقفن ام غلبف ةكم ىلإ

 | يدوعسملا ىف-(#7)5* ىرصحلاو كار تملا .٠ ؟1#ىلاغالا )١(

 توفي (س) #07 انا رظن نه دحا -اهمدقت.ال ىلإ ةلزمملاب ديشرلا نم تناك" اهعأ

 ' قووعسلا (5) ؟مكةذعأ فرطتسملاو ١1م5 ناكلح نا (2) 15



 0 ا كر رةخادملا نك
 ىتحت لاومالا اهدتغا توتو ةكربلا ليرح (؟)ادحسمالسو هيلع نإ

 ا

 ت00 اي كلا |
 اريك ترص ات كاع [نارودا الا مالسألا ىف 0 هاه رشا

( 0 
 ويمر تا هي 4ب ةيق ثعسوب 2 ى 6 ١ ملأ 1 هممتلا نم 5 ا ه كَ ذلا .

 | ةسايسلا ىف طناف ميسملاردقلا اذه غلب:ام لاملا نم ةديبز دنعن .كب ل نان ظ

 ل أاحرلا نم 00 ل ا ُف لخادنلا كا كي وحمسل ؟ انا

 رو دينا ةيواج وورش ىلا ةديؤدل هي را ديك را ا
 ظ هنزوح اف مى نواود ةفاللا روصق ّق هلو )هز هيلاوم ل هبحاح

 ا 0 ه) بالا ىلا نب دايز وه هل بتاكلاو نالخو سر مدخ نم

 اق نمو ١( +) ءاشنالا ناوبد بحاص مساقلا نإ فسوب سلجم نم ةنرقمب ْ

 0 اتنك نكت ىلع لياد كالذ يفو ةعيبلا ه تدع نيح ديشرلا ىدد نيب

 نسنلءام ةفلكلا ةوفن نمهل نإ ورع الو . هرم قلعو فردا

 30 َىق اياخد الل انه نيزاخاو ةفالللا روذ ديو نك م

 اءادحخلاب نوفازتي كولملا تا اريثكو هاضرو هنذاب ىث اهمم 2

 (/) هاوس هيلع اربع نم هتنيب لهأ ىف سبل 0 بطاخيل هيلا
 (م)هريغ هذ. نأأملا هلاؤع ىلعدحأ ديال ةفياخلا تكراذا ناك

 ؟تببدح

 نا (4) ؟./7 ئدوفتملا سار قا ىدوشسملا 5 3 ىلا

 مملح يديلتالا (87 ١١729 ةرضاحلا (1) ةحك#:4 ىناغالا ه) 59 نودلخ

 _ ة5*1 يناغالا يل
 © ”؟ و



 و 1 ا م در 5
 00 يكلف ألا يدخل اذه رورشم لاو

 اسعاف نافرب )١( ةيراج لا ءاهز نغليس ديشرلا راد ف يكل

 نيملع مدقملا َّ رتغ بهدملا ئثولاو رهاو 9 عاولأ نم عون لك نم

 || ثنخو. ءايضو . رحس . عيبرلا ن لضفلا هيلا ع هادا تدان أعيمج

 صانتقابالا درب الن ويعو حيبستلابهاوفالا قطنتسل روص نم ةاالعا تا

 1 )0 هاوق كلذ نمو : ند نيف لوقو نهاورم ىلوللا نمو. نوفتلا

 كنح ةءانضو ردعس ند ثشدحو ءامسضو ارحس نا

 ا ا دل لف نددالو نحس بذخا

 ظ - (لاضيأ نيف لاقو
 | 2 ناكم لكب ىلق نم نللحو النعت امن الاثالثلاكم
 ا ىنايصع ىفنهو 0 اة :ربلا | ىنعواطت ىلام

 ا ىناطاد نمزعأ نوت هيو ىوهلا ناطاسنأالا كاذام

 01 نيدو ةراتسلا ءارو نماهل نينني نفنو هسلخخ ترضخ اذا: تنكو
 ١ هرظن نعنمجحينأ رتسلا قطي مل (ه) قافد اهل لاقي هتنب (4) ةثودمحل

 ا فعض وه امئاو « بادحلا ىلع ىل ربصال هللاو » لوش وللا

 1 | 0 عم هن 1

 ملا16# ىناغالا 00700 م ناكل ول رمق نعال 0.
 قاغالااهركذ'5) 4/.* ديرفلا دقعلا ”١8#*؟ تائفولا تاوفو قاوسالا نيبزتو

 ا يش هاعالا 9) ديا دالوأنم اباد اينالا ناو ش
 ا مت سس ا
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 سس

 لكلو ضعبب اهضعبل لاصتا ال ةريبك رئاود هناف ةفالخلا ميرح اما

 اهمظعاو رئاودلا نم اهاوسامع ةدرفنم ةرئاد ءافلطا تانب نم ةيمشاه
 2 . 0 1 0 - 2 .٠

 3 ابحاو روصقلا فراذاوهو هلك مالسلا سوف اهل رفعج ما ةرئاد ْ

 ٠ مدنلا هاربا هيف لوقت اعقوم بولقلاو نويدلا ىف اهلجأو )١(

 ع مرج و ا

 ماسلا كالا ةلحم معنف مالسلا رصقايثيغلا تيقس

 مدلول ةمالكلا كّضخ و“ 7 [ رو كانلعا هللا رك رك

 ننشد دلو رئاد مث ىدا الإ دال ةرئاد مث ىقهملا ا

 هصخخاو ناهغلاو مدخلا ن م اعنج نيطو ا هحوز ةدهز ريغان“
 لا

 2 ا

 ا و ءاهملاب ناطاسلا لا هب ىلعتيو ةعسلا ىف كولملا كا تاكل

 اه قحط نلفت تاردشاولا مدخ نم ىر او 1

 ُل ا كقنرلا تح هلك كدا 5 لكم تف ءاتقعلا ندر

 هعدتاام 0 د هيرت ةاميح 8 بيعل ةباصعلا د ا

0 0( 

 ةيقود ان ال داوسلا نيتناخلا قم هريغا شال وه د11 كاكا

 قانا ءطملا ةذل ىلا همه فرص اماو ةةوفلا موسرلا هيضتققت "اع الا 1

 و لس ١ سول

 نك 8 00 (من) هماعط ىل 34 اة اح دقو لاو لإ فوئص 8

 جوسنملا ىثولا هناطر> سلو 2 ماخرلا هشرف 50 ةنيزلا لماك

 ناكآأم 3 ده تامل ذ (2) مو قاعالا (؟) ماعم قاعالا (5)

 زك أ

1 

 ملاعو ريما ريغ ةةيلخحلا ماعط ىلا سا |



 0000777 يكرر ك0 لا لا
 0 0 11 يع كلو هنافطااو قاع هكا هتيارف ١( ) مهذلاب

 ماعطلا نم (») رئافلا لك أ مثهمسأل اطيشنت دو 0 نم قرا
 كلمسلا عاونا مث ءاوشلا مث ريلملا عاونأو جاجدلا من ابها ساو هلوقبلا نم

 راض هند اكلت ىتح اهريغو كومبلاو محللا نم لباوتلاب بطي ام 3 |

 لفلفلا نملباوتلا هيلع نهدلاو محلا ىشح قاقر ىهو (م)جسوبنسلا نم

 لوانتب هماغط للخت. وهو (4) لدرألاب فرطيو تيزلاب ىلقتم ليبجزلاو
 0 راسا لواذت هنم ودك !اذاذ (ه:, هيللا هيوشتا ىلا لباوتلا نم نيسبلا

 مث اهدعب ةبك افلا م اهريغ وأ جذولافلاو جنيزوللاو ةكيبرلاو ةقوسالا

 ىلا, فاحصلا ىف 00 للعتال هماءط دعب هلوانتي ىذلا وهو >) لقتل

 تلجأ يكف ةييقو اذ لغاإلو هيض ا فام فزنا سيلا

 ىف لك الا نع مل سو هيلع هللا ىلص ىينلا هني مول هنأ معطملا 0 ا

 رهاوجلاو تيقاويلاا ف لزنو كلذك اهذختال (/) ةضفلاو بهذلا فاحص

 بهذا قا ىف (م) كلسمملا درولا ءامب نايلغلا هءاج للعتلا نم ىنتكا اذافا

٠ 
ْ 
ْ 

 هعدخم لخدءادغلادع» ناك اذاف رخبتيو هءدد لسغيف ناحنرلا نم ءىث عم

 هنداع كلذك نامدنلاو نين+هلل سلج ءاش.لا دل ناكاذاو (ه) ةلوليقلل

 (مر ال٠“ ىدوعسملا (؟##92184 ىتاغالا بهذلاب جوسنملا ىشولا رك ذ(0)

 ىنراوملا لك ان ىهتنيو راخلا ماعلعلاب «”يدت» 5 52 :ناعذلا 5#” يدوعسملا

 ة.ىديلتالا (9/) 85:١ ىغبالاو 75١ 37# ىدؤعسملا (5) 7؟١#** يدوعسلا

 ٠سب#١ فرطتسااو 60*١١ ىناغالا (9) ١١ ىدماتالا (4)



 ا

 | ()دحأالا فارسالاو ةمعنلا فاقت, فرتم مهلكف ديشرلا دالوأ امأ

 ذي كس و هنا مساقلا 0 09 الكم يبأ ةردقم 5 هس لع هقفل

 دق هونأ ناكو (م) ةفالطخلا دلو لاج ىهنذي هيلاو دئاز خذبو ةلئاط ةمعلو

 ناسارخ نم ىتدوع ديما مورلاونيماسملا نيب مقو ىذلا ءادفلا رهام وان

 كولملا كر ارم ةيسق ريجاتا سون رك ) هدب ىلع كلذ ىرحف

 ةفرخزملا روصقتلا دخت مويلا بف لاملا تويب نم هونأ هنكمو هناب ىلع

 نامدنلاو نينغملاو ءارعشلل سلاجلا مهّتيو . نامغلاو ( ) ىراوملا ىرتشيو
 مهضعل سيصل نا ىلا (:) تابهلا نم ءاشب اع مهاصيو عايضلا مب هطقبو

 . لاملا نم ةفياخلا زئاوج يف هبيصي الام هتيحان يف

 |[ تيرالو فارتسالا قيفتاود اءماق كعلا او هيدر نيمالا اما

 نقرب راقولا ذختبو () هذيعض ناكناو لّقملا ريثك هنا هوب هناف نيمالا
 ةيمشاهو ىمشاه نا هنال و ةفاوادتللا 3 نم هسفن هب ثادحن ال ههحول

 قدقلاو رفح انأو ستايشعلا ابأ ناف مهنا اخ نم هريغل قفتي م كلذو

 هنأف نيد هللا 1 امو امل يراد دالوأ مهلك دش لاو ىدايار

 ةلخ هيبأ ىف رأ ١ فافعو لضفو ريخ ةمس هتمسو ديشرا دالوأ ةنز
 ص011 ا ا

 )١( ناكلخ نبا (؟' هد#*دب رفلا دقعلا 57 ضع ةيرس نم هلأ دلو ١#/اه

 فا (5 ١ هالو ىناغالا(ه) هال#* رمثثلانب' (5) يل ير

 ىطويدلا ١8'يرخفلاويدوعسااوريثالا نبا 58 ءانلطا در عطا انو يس
 أ
|| 

 |. أيبد نولوقي ايف هدي نسكت ةأئض دعستم دعقيو ةلزتلا نواح هلا



 1 كن اضفلا هللاق تلو 3 1 نم قفو )( نيثدحلا داعش ديشرلل ٍْث

 نة

 هسفن ىف لا 0 قالخالا نم اتاخ 0 كل لوم

 دالوأ ىف رأملو ندلاو | ايندلا بدأ ىف ماقم 9 عفرأ ىلا هب ومسنت ةعيبط

 00 ا 1 اطل نشمي نما ف را ةكسارلا ربع كوللل

 5 هلثم مولعلا عاونأ عي ميج ىف (؟ ) ممراذانمل 0 نيب مواقع

 وهو ءاندالاو ءايلعلا نم ساجم يف هتيقتاو الا ةرم هيلع د تاخد نا

 ” ءانعلا اهون نم سمشلاك م هف طسوتم

 ل دان ةكماربلا نم نيمأ مم يرق كسب - نم هنأ تدصق دقلو

 روصخدهو رفزن سابملاو ىيزاخا مهنمو 1 1 نم ةع اج (ه) هن رمل

 00 ا احط هل نأ الول ثيعلا نم ةرادش .٠ ماسلا وهو ئرقلا
 ص

 0 وهو هرصدقأ قدم أ ل ةنوارلا دمخو نيالا ةأضرم كي

 رام .ىف هقارف ىلع ربضي ال هقددصو (ه) نوماملا لياخ وهو لبس ظ

 ؟١+د#ال ىدوعسملاو

 ءانملاب ةبوضنخلا اجنلا ىلع هيما را هك وم يف تكراذاو لدا

 كف ةاحنلا نم 6 2 لوم 1 با ع ناك 0 اش عواطقلا اهماعو

 (/) هايدؤم دمج وأو ىئاسكلا مهنم روفلاب ةلاهلا قادحا هن اوتدخأ

 57 رفلا 1 ءلاو 655 يدو كلل ةىدعا يرمدلا (؟) اره سقما 5

 )4 كا طولا رك ذو سأل نبا(ه)9ه 19 ىف ةاغالا 4 ٠7د * ىناغالا سر عميس

 ١م9فرطتسملاوا/؟*6/١1ىناغالا 27 م١1 ىناغالاهذه كارما ةئيز ركذ 0

 5 -ك--52-- كاكا هدسلل 55 20 م
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 اس د ل
 مفرلا ىلع ديز مهل لوقيهعمسأ تنكو ةيوحن لئاسم ىفدعم نوثحابثي مهو

 ةيبارعالا ةلمإلا ءالعلا حراطتق ناب ةبوصنم ادءز لب لوقي ىئاسكلاو

 )1 دز هن م وأ موقلا ريخ نم نا ( قلعت مهمالك هلع راد كل

 | ثا تف رعو مويلا كلذ ف ةلمق ف م 0 هقفاوم ىل اح معار 0

 بادآ نع لقعلاىلا ردات م هنم الفطت سيلو اهماونأ نممواعلا لخدب

 كلواملا هال ن< نفرتملا

 0 0 00 3 ا دئافوا ايذأ ةيلستلا

 هلضفي نم سانلا يف ناكل ىتح هيف لد اء 09 هيباك هسرأ : (9)

 20 جير طشلا 6 اناقلا وهو هيف

 مركلاب نيفودصوم نيفلا نيام مدأ نم ءارجح ةعلرم ضرأ

 مدكفاهفارعسينا ريغ نم اهيشاهلالاتخافبرملا | 1

 0 ع كاذو اذه لع ريغي اذه

 لع هلو لي الين رك »755 2 دن

 . باذنلا 0 ىف هيمرو باطبطلاو ةركالاب هبعل اماو

 ليلا فا رتاظ هئاضاو هةر اننا ف هلا 11

 ةييدحا لأ تعل () 554 * دينرفلا دقعلا مدي فلفالا 0 ّْ

 82 35 اي كا ٠ ا 4١ فورعم رمأ



 ىلافرتلا هنو غلب, نيذلا كولملا تاذإم نم كلذ ريغ ىلا هدب, نيب أم

 حطانيل شابك الاواضعب ا مضعا لتاقيا ةكيدلا هذاختاو .ناويملاو )١( ليمخلاو

 اعاهذخت ناكهناف . ةاهاملاو ةرخافملا ليبس لع ىهالملا هذهلاثمااودعينا

 ءايشالا ذاخنا نع لفاغ ريغ وهو فرتملا كاملا نم هعضوم هيلا هوعدب ٠

 ' ةتاملاو نداالا نم دنا وفن ةرئاكملاو ةنيزلا ءارو نم هباع دوست ىلا

 .ىحكلذ ريغو عاتمو ةيناو حالسو باي نم كولملا راثا عمجل ىنع دقف ا

 .اقودنص هعيما ضب ىف تيأر نيكلا ميظعلا ردقلا امفئارظ نم 2

 ثتدحوو لا ةيرتب ةماتلا ةيانعلا برعلا ءادمال ناك هنأ مولعملا نم )١(

 ' لاق ةاحلاىفدب ا لئح اع قياسا نحت نكن ا نأ دب رفلا دقعلا ىف

 ىعمصالا لاق ةيلخلادوهشل نادنملاىلا ١86 ةنسىفدنشرلا فكر ١ *لوالا ءزملايف

 | افاتار ةفيلخلا صاوخ نم دهش نميف اهدوهشل ناديملا تلخدف

 ظ مهدأ سرف ءاجف رفعج نبا ىسعلو رفعج نب ناملسو نوال نسا هندل ولو) |

 ىلع وو ع اجلام ا كاذل جهباف ةقباس ديشرلا نورط ذيرلا هل لاقي

 | ىنيصأيلاقف هيدي ناب تلثم ىتح ًاعيزمم تابقاذ نناجت لك نم هل تيدونف ىعمجتصالاب

 | نمامسأ نيريثع هيف نا لاقي هناف هكذس ىلا هفنوق نم هفص مث ذيرلا ةيصان ذخ

 ...ةزرحىبالوق نه هيفاماعءاج أرعش هدشناو نينم ما ريما اي معن تلق ريطلا ءاممأ |

 مهرد فلاب ىل رماف ||

 يفد ةقرلان 8 3 ىرجأ 0 3 "م٠ د < 0 0 د 1

 00 ىنبا سرف لاقفىرذحإلا 3 مث لاو ىسرف 1 انت



 يشار ءاقللاو ل م اعيج افلا مئاوخ هعدوأ

 ايما ناكف نيتاودلا ردص يفو مهدعل جراوخلا ةوعدب موقق ناك نموا

 نم عاض نكي ملولو ملسو هيد هللا للص ىنثلا متاخالا 60 مهعاوخ عيمجلا

 هدح ىتح هبلط نع فك. (5) ءابنالا يف رتاوت كسير رثب ىف نامنع
 أ[ ةندلاو ةهاكفلا عم لصاح ةضا عيماجلا قم ةلاثمأو عومج اءاذه ىفو

 6 ديلا رّزتلا الا وه سلو ريمالا اده لداضف نموه 5 د امه

 :ةنكاو ليف نم مساولا سك

 مركلاب مهراجفناو ادكماربلا لاج يس ظ

 ءازاب قرسشلا نناجلا ىف اهناف هلا مهزعأ ةكماربلا انكولم رود امآ

 قارشالا راع نم ىهو (©) ةلجد ضرع الا امهنني سيل ةفالا رود

 تاع ىتل ةعسلا ىلع اهونب مهنال ديلا روصق هن (4) ىتأست ناكك ظ

 (ه) فلا فلا نبرشع أهان راد لع ىنح ن يعج قفا دقق كوالا ن1

 ةاكحم . ءانكشلاو راونالا قرشمو . ءافصلاو 0 رباغم ىبف مرد ْ

 >) مس لا صملا نم روص اهماعوجراخلاو لخادلا نمةفرخزلاو موسرلاب
 أ - هضم ع : 02 -
 مثامتلاو ريع عاتماب ب٠اإرو ميربالاو ىثولاب اهسلاخ تشرف دقو

: : | 
 | كو 3 الا ؟نتاو سيشاو ىزيرا 0 رفلا ا

 | 0 ىنوزقلاو 11 ىذديلتالاو 0 5 مهربعو /ا 1 !| موتو ظ

 || هال ةمدقا|ىف م هنرعت برعلا تناك ن3 50 ريثالا نبا ؛هزؤ هع ىريمدل ظ
 - 0 1 ل ا يل ا ا ل ا

. 1 



4113 
 فئاطاو («) ةيئوعرفلا ريراوقلاو 0 ةشوقنملا تاماخلاو () هيب ا
 ةامارلا 1.4 م ىف كلما وم 0 ١" دل ؟فنيسلا# نم هر و ىاشلا ١

 (ه)ةموسرمتاربأ اهءلعجابيدلا نمراتسأب اهماقيط تسّدلو (4) ةلاّمسالاو |

 '؟

 ا نم ارفلا :ت تاغونصم نم م مهمات ى رهو مهتم 8 ءاو لا هتلاق مم ا

 اة: تاورم 0 كاملا ل مام تتم نانرطلا نراك ا

 مما ة سرفلا فالخ 3 3 رتاما مالك ايلا قودسلاو طسلا لع نو

 د را هشلان. 0 !بيطيام اههف نوبت 39 ط موسرلاب : «حيسل لونبزي

 . تأ اللا نم 3ك

 نم 2 0 ه4هبف مهادااخنال ىح ف ةكماربلا ةرامت تلصلا| دقو َ

 لل وسما نمو 09 ةنيدملا عراش للا فوم نم ىقلل ثيحت هلا ظ

 . عضوملا وهو (5) ةيسامثلا باب ىلا لامثلا نمو (م) ريغصلا رانيذ برد |
 ةّضراعم كلذ 0 ١) 0 نيطلا رصف فو هما 0 سدق هش ىذلا

 ىردلا 2 1١ و س٠ 21 ىلاعالا من ميو ىاغالا (؟) منج زكلا 30 ْ

 دوحات ىرخلا ةلرملا نم اوناك ملا هم#> ريثالا نبا ىفو ١4 ةمدقملاو 18

 ىف مما رقت ىحب نب لضفنلا ىلا هتبا لمح رزلا كله ناقاخ نا ثيحب كولا

 5 ١١ ٠و “ت6 ىلاغالا يف رو 0 راتسالا ىلع تايالا 6 5 ةرهاصملا

 قاغالا ى' +0١ ناكلخ نبا 6١< ؛/م5 ىناغالا هركذ /ز 07 يدلتالا

 رك ذو لب رطق ءاقلت ةيقرشلا ةهيلا ىف هنا لاقو "خ69 ىدوعسملا هركذو معد

 465 قاغالا () دادتع رصاخ نوما ه7 هل لو هنأ يل ريثالا نبا

 56*#١١5 توقابو د



8*5 
 صم 7 تح هسم سي و و س2 2 222 2 2 1 1 77 هل ل اس تسال ست ز ئجورع تسنح "حس عاطتملا "هه عم اة تاس سس حس فسم

 , مهراوج يفو ةفرخزلاو هنبز ا "2007 7 "5

 وهنأ امويموسانلا ندم رد هش لورا ١) ( نادربلا هأ لاب مم

 دعاوقىلع موبي اوعفر دق مال (؟ م كار موف عماط

 9 كامعا 0 ءنوكيامو ظعا اك مهئاباع ات صاو ) ةحام لاو مركلا

 اهعفديو مهرد اتثام ةرص لك قار عل 0 ب ناف كلولما

 8 كلذف ءارعشلا تاق دقو )5 0 اوشلاو ف اوسالا ف 0 نيضرعتمال

 ناتئام مكتلاون نم هلف 0 ها

 ١ هنعحاصفالاب نت را و العءارمالاو ك 3
 | دف اومدخلاب ةفقاو مهرصق تاحاسف ليلا ءاحدزاىرتنأ نيا

 مهملع نيلمؤملا لابقا كزذكو هلقم ديشرلا تا لع سا
 نم لوةتاسلو ءاجرلالاحر مهلا نوطتع قاف اللا دعلاو هوجولا عج نم

 كا هما نم“لضفلا لصق نم نارذلا نم تا

 1 ربعي ال ىذلا فصولاب هتعن لوأ ا ريا كرولا ال داوم ْ

 .لاملا هنم نامحتو جئادلل هيف نعضي باك رلا طحم مهدي اكاكف مقل هنع ا

 )١( 7م قى اغالا (؟) " 10/5 عضوملا اذهىدوعسملار؟ ذو مة ىتاعالا ١|

 نودلخ نباو ءادفلا وباو طاوطولاو ىشثبالاو ىديلتالاو 6*7 ىناغالا (*)

 ىرذفلاو #0 نكمل نا (4 مهربغو ناكلخذ نباو ةنان نباو ىرخفلاو

55 

١ 0 



 أ : تيردزادقهللاق 5و هل كلذ لقتساف مرد ا هرشع هادحتسان هتحاح

 املف ةرشع يف مهرد فالا ة 5 رشع ىطعل انو فا كا اضأا كلس |

 لام الدلتا أ 0 لضفلا هل 4 لاق 3 وهو فرصلا َك أاملا 0

 : اك أو قحرلا هيراوت كالثم ىلع حبب ١ 0 ال لاق كاتيادعأ ىذلا

 00 (؟ر دشناو تازرتلا

 دو توع سرك الو* لام دقق ةنززلا ام كرممل

 ريك قلخ هتولثت وع تح دقف مزرلا نكلو

 ءلا نم ادصقب اذه لدم نا ل لاقو هفارصلا كعلا لضفلا "ل رظنف

 ءارمالا نمو ةعرذصلاةم رحل موقيفهنامز َّق ةدحاو هر اد كنبعيلا

 0 ضرم4هيف بدذدو هيفا طمغل 6( و لك انئاسحاب هرمغل نم

 : انك ةانف ىف او ذل امر سانا نين وكف

 نيك لأ 0 أ مهم برغي رأ ص تح( (م)مركلاب هكا لارا دقو

 مالا نزلا ىنريخأ دفو كامب 0 هل داق ل ااتف ءاط ايلا هع

 اذاف (4) رآ داما ىلا نا ريثع 0 3 3 مه 0

 مركلا نودحت مف كل >حاوراذ د رازألا ىف همه 2-- نو ذقنا

 مئوج# ديرفلا دقعلاو 558 طاوطولاو ؟٠5 ىرذفلا (5) ىديلتالا )١(

 ريثالا/ نناو نودلخ نباو ىناغالا (*) ١١ة*ه ىناغالاو ”١975 فرطتسملاو

 ؟م.## دي رفلا دقعلا (4) ناكلخ ناو هل
 ا



6 
 تتهع دج د : 2 2غظذ>1111اااا ااا ااا 222 22 ا 2222 آآؤ2آ- ا 0

 0 هللا دمأ )١( ل لضفلاوأ لوف أين دلا يعل ن نيالا نما

 أأ لاو : قناع 1 قاف ترد[ ذو ند 8 قاد تايقأ اذا

 9 مهحدم ف راو وأ

 اسانلا هوملعو ليما .لسف ._ اويل ماركلا ةكمارا ذا

 اعمل لوام اخ اوس ولا يف مئانصلااوءنصومهاذاو

 ٠ .(*8) بيصن موف لاقو

 عفنتو رضي 8 كتماوبلا 3 عفانمو ةدعم 11

 عرزملا باطو ام تابنلا رشا 2ىرألا |مرستسا اذا قورعلاذا

 عنصيام ىلا رظناف همدقو ةقارعغأ ضرما نه تاس دف

 : (4] ىرصبلا ريضتلا فا

 تكفر لآ مقود ميسل تدحو ىرثلا عطقنمدادغل نم تنكاذا

 هز مدا 2 وهو م |قو

 رظنم نسحابو را تيطايف كك و 3ع كلا وسب انانأ

 نايل ينحل 1 ىلا ىف ل ١ ماع لك ف ةلحر مه

 رفعحو ىحنب ل اضفلاو ىدحمل تقرشأ ةكي ا ا اذا

 ا رحم دك ىجدلا انل وا ا ظانذ

 ْ يرحل و6 ٠ وا١١*6 يتاغالا (*) سانلا مالعا باتك "يف ىديلتالا (ة)

 ٠١# ٠٠١ قاغالا مم ببودعال

 نوجد سوو وج جوا



 ا 1 ىرأو نيشيلا ندحتسأ اأو (0) رصن وأ هنيق لاقو
 ظ فيرا

 ”ةادارلالا د52 مس مو هو نيرا ١

 مركلاودو)ا فيلح يحيادمتا  ادهنع فورعااودوملا بلاطا

 09 اة لانو

 اا ل كلو د اردت لة ىدبلا كلا

 © لاو رش راند ” هارو. لد الا لات ارش تاقق

 (4) هريغ لاقو

 ظ قمانلا ءالعا ممر «عم ىديلتالاو ١؟سعو ىناغالا (؟) ؟عةه طاوطولل )١(

 ْ ىانلا مالعا (هز#*ل»*+ يرخفلا (4) ١*#٠٠١ ديرفلا دقعلاو
| 

 رام داود لا مهمادقأو ل ا ا اللا 00 ف

 0 مودل عار نم كريهاو هسا الا ىحنضاراذا

 لا هللا 2 10 ىحل ىف رس الا لس لاقو

 لاعملا هجم 0 ىذلا كامل 6 1

 لاصأخامرك نمكيفأم 2 01 تاو هن

 ل ل ا ع نا افاسم نار

 هولا لذ هه عمل 0 ةحار ليخبلا سم ول

 5 لا هللا هأعر هز لضفلا مرك ِق هريغ أكو



 ١ اددسسسهلال ل
 هس

00 
 ىتص

 0 ريشة

 ْ 0 «ا07

 1 ح 0 52
«4 

 لدغلا 3 ماقو ىوتتلا ا

 لح ماك أح فراق عدا 0 انرغمو 0

 ىلا نمد نك أحن ءأ نم ىف نا ارخ 3

 ةادن ا دع اند ناكملا دعا اخ هيلع عطقتف ةفوكلا
 ٠ . فتق

 ىلا هجورخ تقو هضرتعاو

 ْ 3 ,ءاوشلا ل قانعل عطب هذه ركبسلا ف 1 أتيب لسراس

0 1 2 
 داع ىحنن انكلا هب مانا ل ىسابلاو ىدنلا ماقا

 هز ةمدابلا ءاردش نم ا
 ءايوملاب دوجت وهو تكا هأ هنافو ناح نيح مدا ناك لق

0 : - 5-2 
 ءانيالا ةلمع مدا 0-0 تاو 0ك را نا كلا

 . (ع 0) رخآ هيف لاقو

 مدآ دب رع نم دوت نا مل

 ل عوج اهسم امآ نأ ولو

 () رعاشلا ىملسلا مجشأ هيف لاقو
 هناكم ىك نب لضفلا مدنام و

 اتاك ىحءادعالا 2 دل

 .(ه) ىرصإلا تا هان

 لضفلا هطتع راص ىتح ردح

 لفطلا ىذتغال لضفلا مسابدن دغ

 اع مراكملا 4-هل 3 هريغ
 ى

 ْ مئاق ةينملاب ل لك ىلع

 مكحلاىنالبقن :متبلا 0 ١1١*١١5 ديرفلا ل ذ(؟١١,5ة1#ديرفلا دقعلا )١(

 د وام ناغالا )هز مع دعا ا/ نااعالا ( 2 مالا مالعأ ( ١" ,بطنخ نإ“

 8 تنتمي



 كمر أ ند دولوملاب 0

 هلضفا هيف لاما

 0 هريغ لاتوأأ

 يدا" ىف مفاتن هكر ظ

 نءلضفلا ىثتا |تدارأ | ىدنلا ناس
 ةدأإ 03 20 ا عقلا دوح مقاوم |

 اوام- اخ ماتللا دوفو نك |

 () رخآ لاقو
 ىحن نب لضفلا لزت اذا

 0 | طايلخا نا لاقو
 ا ع

 علا وود تان فهما | داق

: 0 

 ف هدا داق مهرد هر مو تاذ هل - لضفلا نأ كلذو ||

 : ٠ 3 عودو

 ا امك نذاق هذب ليمشت ||
1 

 هلأ دقعلاو 00 ا

 مراكدعا ناك 0 ا يدل ل

 ه9

 ناأ نيرشع هاطعأف لضفلا كلذ غلبف نيروكدملا نيتنيبلا لاقف كلذ ىلع

 مركسلا ُْق ثدب 0 وهو )4( معلا لاقو 5 م :

 ؟1#/١5 دبر

 ظ ' لصنلاو حمرلاو ني داو ىدنلاة اغلب

 لضفلا دلو نم.ناك نأ اس الو

 رحبلا ف موللا 0 ف 0 تتلمف

 رطقلا نع باح سلا ىتايبىذلااذ نمو

 رفقلا دلبلا يف نزملا ءام مقاوم

 ردقلا ةليل هدنع اوقال لضفلا ىلا

 ”تبنب ةحاملا ثيغ اهم تيار ا

 امد فك نم دولا ناردا مو

 دنع ام تدق ىادعاو تذنا

 م2 ١ةدعا قرطتسالا 5



 ييجي ب جرجس دج ومحو سوس

1 

 ءارعش مهلك سانلا كر 1 ىف نا لكك دوج نم انيقلام

 )١( ّىبص وهو رفعج ىف ةصفح ىبأ نب ناورم لاقو

 الاني نل مراكملا ىف ءانب يحي كوودلاخ كلن
 الام دافي .هاذب هب دوم ٠ لام: نككل يملا نك

 09 اضلأ ةمق لاقو

 ل ين ركب ما خلا ةلماو ترص أ 2 0 ىفا

 رج. و بحبتمي نمكلايف .٠ اهني فاثكا نارجهللا ىل:بحأ
 ةكاودرخاعاراهاوام 2 .ةرط لكاب تراس

 0 موملع هاياطع حور 2 هؤانف نيدتجملل عساو ىلا

 : ١ (-) هيف لاقو

 ناجربم موب لك كباب نامزلا دم رفعج ةلودب ظ
 ناسللا جسنام ىشولاريخو 0 وهيفكل 0 عل

 هدالوأ نم دحأ اهيلع هدب ملو انعم اهب تر ىلا ةديصقلا ىف ةدايز وه )١(
 ىف ناورم هلاق اممو٠ هحيدم يف تاببا ضعتباهةحلاف يمربلا رف عح هب ىناام لثم

 الالج ةسيام مالظالا نم 2 7 نسل 0

 الابلعا ةيودتملا نما ديم 7 عم تناك يذلا لا وع

 ًالايز ةيبديرت ال اماكقم 2 قمم دنع ةماعلا 01

 الاونولفكاونلا:تهذ قو + عي رع لعضو قراردس
 ١ هده ىناغالا (7) تابعا 00 ١١4148 ىناغالا ه رهشلا دّح نم نعو

 ماتو دير فلا دب رغلا دقعلا *)

 لا اج



 تكيدبلل ية وين ج7 وج ب 7 هس - -

2 5 

 سس يم

 (؟ ) ىملسلا عجشأ هيف لاقو |

 « ا

 هياع رفعح هفطعتساو ةدجوم هياع 0 0 1 0ك ىناتعلا لاق

 )١( هيف لاقف

 اني اع ةتبوألا حا رمح تل ١

 ىل كفطاب ئعشل اعاد كر و

 ىليح نم ضرالا حيسف ىنع قاضدق

 رفعح ىدمكولملادبرب

 هباوأب كوالا دل

 (ع) هيف لاقو

 هلاعفو رفعح مراكم تهد

 ْ م 0000 ذو

 عظفالا ثدحلا| مان اذا

 سوشلا سهاد ملثم سانلا ىف

 دا فدع >و كقو . دراي

 ىهو مهحدم ف تثديب

 هسفن :للاجلا هل سوس كلم

 اوعجار كرولملا هبعاو ؟اذاق

 ىلالا مهو رفعج كماربلاداس

 ايغار يكن يدصق نم رضال

 ا 0

 ىناغالا (4) ”عجاال ىناغالا (سر ملام ىناغالا (") كا ىناغالا )١(

 0 ةكماربلا رعاش ناك ىشاترلا نا 54 ريالا نبأ مذاق

 سمق دطتع مالكلا 0

 د هدا تنالتتا دف

 0 2150 اذه ناهديقا تلواح ولا ىلا راعجالا يره كلذ ريغ ىلا

 فيحس ثلا ؛امف سبل هلت

 تل نم رثك أ ىوحب ناويد هدحو (4) ىثا

 0 2 أ مهزعأ ةكماربلا ني ةغالبلا نم



 هل نمهريغر عش ىلع اهل اليضفت ا ألا آ

 © دشرلا ةفالخ ىف ةلودلا )ف

 دّقف ةئسابسرو ديس ةكلم 0 نم هب نود نىلا دوعل

 ةكلم ةعقر ملاعلا لود لب مالسالا لود مسوأ نة نا 0 10

 نمىصقالا برغملا فرط ىلا نيصلا ىف ةناغرفو دنهلا نم طسبنت اهمناف

 م عاطقتا ريغ لع مهيو هم تير حلا دق ةرا وثم بورح 8 مورلا ا

 ةلودلا ناف مالسالاردص ذ:م مهماع فويسلا مفر ىف ءافللا ناش ناك ظ

 لاجرلا نم ةءيظع رئاسخ مهنا خوةّرملا دعا ةّرملا مهمياع تامح دق ةبومالا ظ

 ةروثلا نع نورتفيال كلذ م٠ اوناكو تا « مهقاذأ ىتح مهتيلافم ىف ظ

 مهملاجرخ | ىدبملا ىلوالف ةيل دوقعلا ضقتنو دوبعلا ثكن الا نا ظ

 أماثم نكي مل ةبهاوةدع فيولا 000 < ةدايقب ىت ا ؛زديشرلا ظ

 ىنييراحلا ةمسإ مسا ىتح دابجلا ة و2 هى لك رخو مالسالا ىف

 ىنرر اهالاّمي ةكلم ةينيطنطسقلا ىلعناكو (؟) هدب ىفحمرلا لمحو شيمملا .

 نوف () طئاسلا ىف.نوملسملا قرفتو اهدنح مزوف هتمواقم نا

 راويلز اذا ىتح مورلا نم دحأ لع لوقد لو رامنلا نوحسو راب ” الا

 11*#48/ ىتاغالا (؟) ريثالا نباو ”سا#* سيمخلاو ١٠*٠١ ءادفلا ا 6

 ند ريثالا نبا)

 ْ اهملع ىلغ ىانادإبلا ريغام هم / مايأ ف اعقادتما ناك فالذك 3 ةيحاب

 : رفعجوأ لزيو قويت مهلا او ةأس دق مهدعل ةيسابعلا كلذ: و لاثملاو



 ظ )و
 قيرملا ند 0 0 د عا 5 1 بصلو ةاطتطسقلا |
 افلا ىلااهفالسأ اهلمحت ناك ىتلا ةبزملا هيلا تمحو ةيكيليك ىلع هتملاصف | ا

 مهي مف ةءزحلاب ةدهلا داحلا ىف ةسايسلا لوح نم مورلل اهسحأ كانو

 مهل ب امل مهرمأ ىف ءافلخلا نواه ملول هنأ ىسفن قف نيملسملا نيبو
 ةءراذعلا مالسالا لود هاحن كلم

 نع اودعاقتي 3 مورلا 0 عقو دل كو نأ دعما هنا 7

 نب ديه هقوسي لواسأ ىف اهحشو ركاسملا مهل ىعف هيلا ةءزجلا لمح

 م تارا ربو (ل ماشلا لخاوسن لوطاتس الا نيمأ بوي

 الاب ارا ضاور ا ويتغورا وحتفف بازل نوثيو ندملا نوقركإلا

 مهمل اودقلاو مورا لقاعع اوفاط ل ةينيطنطسقلا راو> ىلا اونا تح

 ” يني دسملا تارو مهعافد نع ءادديعلا ةكللا تك ردا الف م-مراهم

 ظ ةرغاص ىهو د ادغل لإ 0 تحلرو ةبزجلا ىلع ممطاص تيكش وهو

 ظ لبنا 0 0 0 نا كل يكلم ءايممنا ىلا

 اكل راسو . تاناصلا 2 ةنيعن ىذلا هللا كمعاو ويلا اذه ىلا

 1 تايوار مالسالا

 سايلادبدش م ناكو روفقت مهيلع مورلا بصل فر تكله اأو

١ 

 ءادفلا وبا رصمو ماشلا لحاوس. ليطاسالا ةراما رك ذو * جرفلا وبا (1)

 ١" «”ريثالانب الأ رسشعةتساب ناك ند ىسو صريق ب اوينعم نب دم جحا 2 (؟ ١ ةيدججا؟



 ا 0

 1 ءالسالا نكي فراع ةرلا ليل هنأالا |
 هع زدلا ىف ارودك برعلا نم نيرصمتأا ىف نظي ن ات لب ةلودلاو

 ك - نارها ف كعد نم هيلا وك امي داهملا ف نع الغاشتو

 ىرنيبو هني تناك ىتلاةل لا ضن اراك ةتسلاه له نع

 ١ نافدعب امأ . برعلا كلم نوره ىلا مورلا كلم روفقت نم » هيف لوقي

 | ماقمابسف تماقأو خرا ءاقمكتماقأ دك تناك لبق تناك ىلا ةكشللا

 يقم وءاشنلافمضلكلدو () الا اا وما نم كلا اا

 نمي تياسلاف لاو املاومأ نم كلبك لصخام ددراف ىاتك تا ١

 نأ دحأ رس ملى ابضع طاشتسا تاتكلا ديشرلا ارم نق

 نم محرلا نمرلا هللا مس هن 0 ل عك ةاودد اعدف هيلا رظني

 نبااي كباتك تأرق دنق مورلا باكر وفقت ىلا نيشمؤملا ريمأ نوره |

 بكرو همويا دونملا دشح مث () هعمسنامال هارتام باوللاو ةرفاكلا ظ

 ىلع اراهظتسا تاوقالاو تاوقلا لمحو ناسرفلاو نيلجرتملا فوفص ىف ا

 د بصنو (*) ةلقرهةنيدم ىفاو تح لز وعز هلا ذوفن

 هول الا لوصولا ف تاسألا كولم ١-20 عمطي م مورلل ةنيدم
 | مهمات يلفت مورلا ف اتك | تلا ةحمو قدحتملاب اهراوس ت0

 لمح اقف تدك امال وما مرشللا تليف راك نإ ءادفلا ىبأ خيرات يف )١(

 قاغالا (9#:تاتكتلا ردا ىلا نيرتمحو ءاسلا افحص نع كلذ 0 ا
 ءادتلا ار هيكل رو ىطويسلاو نودلخ نباو 'ئربطلاو ؛ ه7
 اور#؟ ءادفلاوبا (م) ١ م

 د



شىف نكي ملو باعصلا بورالا مهعم (؛) ىداقي وهو ديدش سارمو '
 هنأ

 ماج ١١ ىد وعملا 30 2102117 ىاغالاب( 97 ىدوعسلاو 7/107 ىناعالا

 مورلا تر 0 بقع ىعمصالل لاق ديمشرلا نأ ميريدا ناعالا 1 0 5 ١

 5 727270ب7377تبحآ#7+47ب7بب7ب7شللللا7بللالللبفس + 7 778 86 هةدنتنضصس7ب سايس سس

 ا ار ا رءانثلا لوقي كلذ ىفو مهلاومأو

 ظ اراثلاو طفنلا 0 1 2 ا تار نأ اب ةلقرط توه

 0 راصت ناسرأ ىلع تاغيصم معلق بنح ىف اتتاريا ن 3

 . ()تقولاو عض وملا كلذ ىف مياذع هردق ناشر نا ديم مالكاذه

 . لقاعملا نم أريثك نوملسي اوناك لب طقتف ةلقره ىلع معزه فقت لو

 ديشرلاءارعشلا تأنهو هل ءافك آل ًاماذع احتف ميتفلا كلذ ناكف نادابلاو

 (ع) كلذ ىف ةيهاتعلا وأ لاق

 0220 لاو كاست نكو ةكدلم نور ف فص ناكل ىذت
 ايمذ نوره روفمقت حبصأو اضراب نور حل ايندلا تبيح

 ةملاسملا ىف اوبغر لبق نيملسملاب مل نكح. لو ليحلا مهب تقاض الف

 تساو . نورغاص مهو ةيزجلا ءاطعا م, سوفت ىلع اوبجوأو ةعداوملاو

 لاجرلا رم حّوطط دق هناف ديشرلا ىلع البس ناكزوفلا اذه نا لوقأ

 سأب لهأ مورلا اف هيف راظنب نأ, قيقح وهام لاومالا نم قفنأو

 ل لوق هدشنأف ر قا | هحاول 0-0 اقام ع نسحأ ىدشنأ

 رصخسف ىبشعلاب يلو ىحضيف ةضراع ةردمشلا اذا ندا تأر

 ربغأ ثعشأ وهف تاولف هب تفذاقت ضرأ باوج رفس اخأ
  نسحتسي ةروهشم ةديصق ىهو تايبالا هذه ةامكت #1١78 ديرفلا دقعلا ىفو
 نيخسانلا نم فيرح اهيف عقو اير نكل اممظن ةقيرط ءافرظلا



 امضعل ا اعابت تايحاو دق تورح 2 اعأو فاق 5 ةلمح م

 فيس مهملع 27 ىقىح تا ا ذوفن نم 2 امي ضعلا باقرب

 ىلا لاو ملا نم للقلب نال اهيف عمطإ ىتلا مزال ناف الاو مالسالا

 لالظ ىف ةعفادملا نم مورلا 01 و ةجابملا نم اماكع ئىهو ةلودلا اهقفنن

 مالسالا ة هوق 0 كلذيف ل را - كم ىلا توافت د قو 9 املا

 5 يرس وس تسا زغ هنأ

 تا ايل اما لال ل عم ديش + ل نأش ناك اذه

 هر نأ لق ترعملا ف نييولعلا لالذا ىلا ةفرصم تاس 7

 مهتبراحم هماع 1 ا كاحرلا 2 رمهءدنع هول لاا مم ظ

 لاق نع ريب لاو ىأرلا ل ١ 0 نم ةتلود ءانطعي فاحت حشا مورلا لاشم ظ

 كلملا لمج كلذلو لاجرلا ةعيضو لاملا عايضالا ةدناف ريغ ىلع نينلسملا
 ةمأقا نم 25 الف مه دنج اومواقي ىح فاغالا نا 00 ةيقب رفا 8 ظ

 ئرمأنيب مقو هناكف هلكق رشملا ىلع ومطتف برغملا نم لا

 عيردلا ةنيلاغألا كلع فأي ةاحتلا ىلإ برتأ رهام راتخات هيد
 نيب ىتلا لامرلا زواحتت لو اماكم ىف تخسر م_متلود تماق اذا ىتح

 . رصمو ةيهرفا
 برغملا فرط ىلا دالبلا اوكلم دق هلكك لذ مم نيبولعلا نأ ىلع ظ

 مهل عيطم مهدنج ا ا ف مهدوفن عيبضلو موكلم لالذا نم ظ

 6-5 . اممورب ىتلا هباغلا 00 اال وهو 0 مج مهم ءاوانم ىف فاغالا نا لأ و



 لاعقلا ىلع برد ةلمحللا قداص مبلكو ميلاقالا كلث نم هيف اورقتسا مف ظ

 20 .ارامذ سانا عنمأ مهو (1) ريغ 00 :م ةجابنص لئابق امس الو ا

 01 ةدادلا لآ ىف اضالأل نقتل 0 1 كلذو . اراك اس ركل ١

 باجئالامهبفو مزكتلا تيبلا لهأمه نودواعلا امناو اهوركم مهم ديرأأل ٍ

 لوقي 5 (؟) مرملاو لخلاو مهفرعي تيبلاو مهماطو ءاحطبلا فرعت نيذلا |
 كاملا اذه ةبلاغالا نم قحأ مهنا ىرمعلف . مهحدميف رعاشلا قدزرفلا ||

 . ىلا مهداحنأب نامزلا نم هللا ءاش ام ىلا مهدبأ ىف تبث ؛ مويلا هارآ ىذلا

 لصح اا ىعهم مف مق 0 نا ار لَقف ا هالو 0 ةناغ |

 نم مدلل امفو 3 0 نا م4 محل ص ارغأ ىلع مم أعد قرمت

 ظ مويا 0 ا اورفظل اوقرتفي مول مسا كل نسإم راعح ىلأ نع مالكلا

 حلا هلاعا نم هريغ لو هلو قير نس ا ل لوعمت مماف

 ظ (م) هللا لوسر نبااي كيلع مالسلا

 ' ةكماربلا زاعياب مبتكلام هيف اورقأوبرغملا ىلا نويولعلاراسامناو
 ند لا عملاو 0 مهتم نورك عهرصانب 00 الأ و داعالا :

 55 كدت لاو م0012 قاعالا (؟) ١7١ ناكلخ نا عمر د )01(

 دافرلا نا ١؟؟#*؟ ءادثلا كأ كرابي 2 (ةر الذ هيذاذ 0 كك 010 حئاشلاو

 مالا هلو لسمل اهلا ىتك هللا" دنع نب ىحنت لاتقا ىلا ىحب نب 00 ا روج ا

 0 حضاو لياد كالذ 0 0 هن دافو 0 هلا نحن 2 دشاإرلا لعد اعرو

 00 1 رافد تقلل ليسن لضفلا ناريثالا نبارك ذو»«تيبلا لهال ةكماربلا هن
ٌ 

 33 ٠١67 نومأملا ةمدخل هوراتخا نيذلا مه ةكماربلا ناو عيشتي ناك



 ررض كلذ ىف نودمعتيال مهنا الا () 5 0 0 00 5 | تايال 0

 | ملسلا اذا نورب اهف برملا نال هتكلمت لع مل نكؤملا وهو ديشرا

 رضيامناو ةيمالسالا كلالا مظع ةبسانمل ررمض ةفالخلا ف ث دك الدادغل نع

 0 فرط ىلا عستم ريغ ميلقا ىف ةرصحنم ةلودلا تناك اذ لولا

 ا نأ ىلا أءثف ا اعاع واع [ ا ل 3 اهراؤح قالو ماعلا

 نماماع دولوهتاقوو 00 0 لع لدضلا حاعالا 8 قل 56 ناف 4

 ناد نم اهودع اهنع نوعنع مما أهفا ريا لالفتما ١

 لاتفلا ر ردت نماطاجيرو .الاملا قناتنا نمار ططصشا لا 7 ظ

 ةلود 4 م نع كيعلا 3 : انوع ادونح ا : انام

 هلو كاملا ةماخدو ناشلا مظع ن< هعضوك وهو 4-4 ةفالملا تعا ظ

 0 ةمامو و ماشلاو رصمو نايرالاو ةكيحار كيدسلاو لي ظ

 ميلاقالا هداه ن نيل 1 يحدق نحو هير

 : كفا طالا انا أن نم هريغ ىف || ىجي الام ا 2

 أ
 م

 ' ىف ةرواعلا ةلودلا ما 5 00 ا هاربلا | 2-7 ٍْ

 مي م 05

 جه او

 ١ ةيمالسالا ةفالملا مآ ةيضاملا مالا ريس ىف انيأر مةدحاو ةلسج اهمهنلت

 كا وه ن مهف لوك ,1 الا مبلل ا ةنما امؤش ف تيب'او

 1 كيشرأا توا ل ةدحاو ةدادق كا 2 تا ولو ةفالمأخا نم ةن رحم

 ١ ةوراهدالب رفواو ةرومعملا ايندلا م اذ اذيف ناسا رخو سرافو زاحملاو ١

 ا



 ظ « ١6 + ئ

 ىفامل دهاجي ا ةنالخا ادع نوكن اهنأو ديشرلا حالص ىلا عاد برغملا

 دي شرال ىركي ملول هنا ىل لوقي رفعج ناكو . ةيئارصنلا ممألا در
 سلدنالا ىف ةيمأىن كولمل ناك نوك احةاضق الاةيئانلا دالبلا هذه ىف

 اودفنت -ال مهنقكا هنأ ولو ليلق مهيدبأ نيب دنملاو ةحرفلا ىلع اورولظ ال

 هتيب لاو هبح نأ كلذ دعب تبئثيف هل ال هيلع اوناكسل مهحصنتسا وأ هلام

 - هاف ذا هال نيملسألا عيمج ىلع ةحاصملاوديشرلا لع ةعفنملاب دوعي نييولعلل ا

 ك0 ع

 ارو )١( نيملسملادب ىف سادنالا ءاقبل تيثأ كلذ ناكب رغملا ىف مهتلود
 اهحتف ىتلا نادإبلا نم حنرفالا هداعتسا ام مهدب ىلع هناحبس هللا داعأ

 .ناطاسلاو كاملا وذ وه الا هلاال امنأ ىحو امأ ديبي هللاو دايز نب قراط ||

 - لاملا تب نارمع رين ظ

 دل لاما ردق كذب نأال ديشرلا ةلود مظع نايبل انيلع قيل . ||

 لودنم ةلود لد نع عمسي مل هناف نادابلاو كلاملا عي نم هيلا لمحل ٠
 كلسي هنأ عم هنامز ىف لاما تبب ىلا لمحت ىذلا ردقلاز واح هنا ءافلخلا

 .مهر سيم ردق ىلع الاجارملا مهيلع برضي الو ملا كيف كوالا 6

 هنع ضاعتسا دقف برغملا نم هيلا لمح أمه لياقلا هنع لاز دق نك إف

 لاومالا نم مورلااهبلع بلغ ىتلاةينا رصنلا نادإب ىلع ضرف امم ريثكلاب |

 0 لو اراك نيلسلا نس (مر اهذعأ ميسي ال ىلا
 د للا يللا لودلا يقولا كلذ دع برغملا ف تماقدنا انهارك دن:(5)



 نماوحن ةنس لك ىف هيلا لومحلا غلب دقق )١( مهلصاعو منالغ عيج
 !:تهذلا ع نع زاد فل ىلا وقمر 3 ها

 لوف اذهةزثك سانلالمكف «فارتس تاع لاول الكا |

 حل ب غلبي هلا نولوقيف ددعلاب ال نزولاب هولّدعي نأ ىلع

 ةقوردلا نفك مظعت ىف طارفاو واغكلذ نا الا (؟) بهذلا نم راطنق

 الأ ملا_ءلا ىف دجوب نأ دعبنو رانيد فلأ نيئالث ةنز وهامنا راطنقلا نا

 لا باكل محن نأ حص امل اهدوجنو زاح ولو بهذلا نم رازد فلا تملا

 ا اذه ةكرادشو 5 ممدامأعمل سانا ىذا 8 ئَش ابنم قد ال.لالا تا

 املا نأو ةرثكلا لع لدي ةنوك نم لقأ الف ةحضلا نع ادي: ناك نأ

 .ريلخأ روفول (ع) رصلا دادس لآ 0

 ىلا هفضز لمح نكي ل لاما تييدىلا ويلا لح اس نأ
 مهلامت نأ دعبي الو سابعلا نب نم نيلوالا ءافلخلا الو نيومالا نئازخ

 ربدقت فالتخال مييلا هنولمحن ال اردق ةيزملا لام نم نورجحت اوناك |

 راس 0 ايهرد نائكرأو ةيئامت نيب ةمذلا لهأ لع راس |

 ىوذ نم د رد رشع ىنأو 0 د مل نم نيرشعو كرأب

 ىررتملا 5 ٠ ورشا نوداخ نبا ةمدقم 6 قاقوزل م 6 (

 117 ”ىكمربلا ىحب نب رفعج وه (0) 1١#٠4 فرطتسملاو
 |. لع نصور فم وه ام .لاملا لع ضرف ةلوذلا ءابعأب هللا 0 (ه)اريزو



 م« 14. و
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 1 لجسلا ىف لخدلا ررقي راص ىتح كلذ ديغو جارخو هبزج كك مهةيحأت

 ظ 6 الا كا ومالا صقن ىلا دنس قرف ة طا لدم نا زق رد

 ا

 72 طاعه 78-4

 ممايالو )١( تاقفن نم لاعلا هه فرصتي امو علسلا لع نإ وكلا
 الود ايفا وم ريتكتلا تتاح ىف ندلقلا الاوه سلو

 2 تك 2غ 2س د

 للثدي ناصقتنلاو ةدايزلا ند ئش كلاما 3 ريدعت لع ارطت دقو ْ

 1 0 لذدعلاو ريقلا روفذولةدايزلا امملع كا ٠ لل كل لاح نمد داليلا

 ْ ف نادايعو لصوملا نيام 0 نضر وهو تاوشلا لصاح ناك "ل ظ

 )طل ملأ نى دع ضردلايف ناولح .ىلا ةيس داقلان سيخ نيب امو لوطلا |

 1 أهنف داس روملا اهنع عقترا ايف مالا ةرثكل (م) جا طا نمز ىف مهرذ |

 نك .مهردفلأ فلآ نيتس وحن مويلا ا م لم راص ىتح (4) نارمعلا

 مهرد فل فلأن يثالث نيومالا دبع 8 ناقل ناهصاو سراف لصا --

 يب ا وجبس هيب جوبي يسوم سج يسجح بج جو يجر جو بوه يحج وس موو حسا ب, يوم اس د حب رس بم رعرسو جوبا

 - يجي

 نيعلرأو ةسجخة كما ربلا ام لمح لدعلا مف رشتن اوماكحالا أهيف تملا امف ٠

 ورم اهايج أمدعإ » سحم 0 ءافلأا دهع كلذكو : مرد ا جل

 ظ 00 ل (هزر اند لا 0 |٠ ريلخا ن مز 2 صاعلا نا هي 2

 1 ةكماربلا اهل هانلف لامعا مع 0 وا 11 لولا كلذو ران ح تأ |

 . مويلا اذه ىلا كلذ ىلع

 ادا د راو د طا )155 ىدرؤاملا ( 9 ةنم# ”ىررقملا ةزكذ (5)

 مان( ١ه»#١ فرطتسملا(4) 5

 افرمتساو («زراناد كل انئاطرا اور انيادول ل ا هنالثدمشرلا أهمم أويدح ظ

 ةم#ي ا ىزبرت ظ



 ةفاكملا 0 كارلو ل لاومالا هذه ريغ داد ىلا لمحو

 ظ قنوكل ىلا صاشلو تاع وكمل نم ردق 5 دنلطا قارا

 أ نو اموةينارحنلاللحلا نم ةلح اتئام داوسلا نم لمحيف نادإإلا

 ١ ةيناطلسلالئاسرلا فرط ىلع هب عب طب ىذلا ردا ملا نيط نم الطر

 ااه اي داك نسق دكشلا نك 0 تلا نو الثيزا وهزالا 58

 بييزلا .ن هه لطرتدنلا نوردتع ناهحا د هو رولا كا نم ةروراق ف

 لطر ضل نور موال عاتملا نم بوث امس نا 0

 نما نودع وهاك جلال ندو٠ نيكل + لظر تافو

 م نويةناك الثور كسلا اه طرا ناو 2ع ناتسحتس ند ىدنهلادوءلا

 فال ةير اوشا راقو م 5 نمو ٠ ةينعملا ا 2

 ش ءارم الن وكب وةفزال رود فام دن ودم نيك را سل كااوذوَدر ظ

 ؛ بو.غلاذو رشعو 0 رفأو بيصن كن ل تاق 4 ظ

: 1 
 نم ةعطق ةئامالثو فلأو جلياهالا ْنم لطر فلآ نوثالثو عاتملا نم

 سموق نمو . مدربا نم 50 نمو 56 جئافص ْ

 ةعطقةثامسددوامونابورلاون اتسريط نمو ٠ ةضفلا راق نم ةر“ هن ام

 ليدنم ناأ ةثامثالثو بوث ةثاوسمتو ة وك اتناَمْو علا سرد(

 ندوات لسا ني لطر فلآ نودع نورتو قران
 نمونيتلا نم لطر 5 سَ ا نانمرلا "باو نأ“ لطر كلانا

 هز 10 قدورة تو ودع ترو. ناخد. 2

 وجب ويح

 به +

 ظ .ضييب الا ل اسعلا ن م طر سلا نور ىوندإ لامعأو أبملا اهو اصول



 0 0 هدو

 داما هاو قيقرلا نم 07-0 تا رفلا لاععأو ا نمو

 3 ةراك نو رضعو كلواملا دييعل ا ةازن رشعو لسعلا نم

 نم الطر نوثالثو ةئامدجو طسبلا نم ردق ةيفيمرأن مو . مارهلا تببلل

 د1 نر نمو ميوصلا ن ها در والدب اًمئامو متزلا

 00000 د د5 ب فدا نيم دح نو. تيرا نم لع ا

 ال00 ردامشم رئازمو تيرا نم لطر بلا ةنامالثو ةسالا

 زاجحلاوةماعا ونا را 0 عاتأا نم ريثك ءىث نما 006

 رصمو ناحيب رذأو روزرمشو ناديس 0 ناجربمو ناولحو ركل

 ىلع فرصت ىتلا تاعونصملاو بوبحلا نم ريشثك لمح ندرالا دنجو

 (1) ةلودلا ٌحاصم ف قو دل

 000 5: هيراع نأ نود ةتللنا هلق فرضت هلك لاما ادَهَؤ

 نيبةنزاوملل نواودلا رافد نم ةكماربلا هياع هضرعي امف الا ةلودلا بابرأ

 تقع رد دنم للملا تيب ف هريثك عم م دقو . اهحيرخو' ةلوذللا لخد

 ظ هتيصويف ىدبملللاق توملا هكر د[: 0 هللا رفغ رفعح اب انآ 0 ةلودلا

 قازرالد 0 1 ا راع هيلع رق نام لاوخالا ن 0 فلخ هنا |

 دلاخ نعهللاهزعأ ىحىتربخأ دقلو(؟)كلذ ريغو ثوعبلا ةحاصمو دنجلا ؤ

 ظ هنا 0 51 لالا نم فلخام مب هنأ هلام تيب لع اعاق ناكو هيبا

 ظ ب#ب+ ريثالا نيا (7) |
 و ل تا ل ٠ 2 حسم يحب سس مسح 2 سم



 «وا
 00 ل 0 0 ا

 . ءام نمهلثم سيل ءامو . ءافلخلا لودىع ارخفهتاود ىنكل (؟) ديشرا

 او الفا رماع اهلام تيب ماد ام هبال هلا ثيح ن م اهل | قوق كفا

 نع ىنعتسن ىتلا هوجولا ىلع لاملا نرم ابيت اة و ىلع ةعنام

 ىلا شيلا يعن نم نوعسوتي نيذلا نيفرتملا كولملا ىف ةعيبط هدوجول الأي

 ءالعلا سرقت ىلع ديشرا لابقا نم انيأر مبدالا جاورب مهلود نيز

 6-0 هآمدو هند ف مرملعل هعافتناو هيلا

 2 دشرلا رادب ءانغلا سا ع

 نَحْرَءو ةرطانم يلا ءاَرمشلاو ءامدتلاو اعل دحم ديشرلا د

 ا ن* مهبعضوم ىلع مهزيجم 3 هللا همحر هونأ عنصل ناك م ةعانصو َتد

 ررلاخلا نمو وف ىلحاترأ تنكىذل ناوزباولا ءىست 1

 لفح اةيضاملا نينسلاف هر : ىلع ءانغلا سا# وه هتقو رضح اذا هرادب

 نك اب ىلإ هتسلا ماقو ' طدشن دق ديشرلا ننكو ةنسلا هذه ىف هنم

 معلا ضيرع ىديشر رازاب اهيلع حشوتب. ةقيقر () ةلالغ ىهو .فيصلا
 نما زيجي ةروثنم (4) ريناند اهيف سهذ تاماج هدب نيب ناكو جرضم

 مثاه ىب نم ةعامج هلوح نمو ةعينصلا'هدنع حاصلو عومسملا هنم بيطلب |

 :ةفالخخار برس ىل !ءهبن اجي ل 2 مرفعجو لضفلاو

 ا 11 تس ف نراك هنا بكر مالا ن مذ 5 ١ع 50

 هرمهجة.ىلاغالا (5) مسوعو ىتاغالا 0 م 520 1 دشرزلا



 0 01 نييحط مهفوفص ىفاوساج نونغلا ممتجا و

 ةعاج م ميدقلا اعل لو 0 مهن ٠. نعل ىلع مهني )0 ( ةراذانملل

| 

1 

 ش

 0 ١ كو راتلاو 0 نع ل ا م 1 مدنلا قحشا

 قحساو مك نيب عازعلا اده باس 0 كرما َّ مهارب را ةعاج 1

 هلع كاعو قحسا هماع د رف هتعانص عاض مأ دق ن ءرحاب قىنعل 0 1 |

 ىلع اهلاختف دعا ام ىلعو 2 ا ناو كلم انآ لاف هرييغت ظ

 1 5 ارسلان حقو عماج 5 06 مارا ضرع ىلا مضناف كلذ ظ

 1 اوز رحم نب نيسحو 0 و 2 ا

 نساحع نودخ لاو دا رغالا نع نومفراملا ىلصوللا عم قبو مى ْ

 ٌْ مياسولدبو بارعو ةنواعو قرا لدم هعاتملا 0 ع كسح نم ءانمللا ا

 ظ ةزمحن .دمشو ىكملا ىحن نب دمحأو ناخد نب ريبزو فرلا دو مالسنا ظ

 ا ةوازو | لبق ىدهللا نب مدار 2 | موق ناكو (؟ 00 مهريغو فيصولا 5 ىى ا

 ْ نودرقت اوناك مهمال قدسا تزح نم اددع ِ | هردق هللا 0 رفعح

 ! عجر هليضفتباو ررجو قحسا 0 ةكماربلا ذخأ الذ د ا هتلافكب

 , ةكماربلالثمتانويبلا لها ىفن ونغملالزرلو ندي#لا نم رك مرد ل

 ةرييدابعلا دالونمةعاججو ءهؤامسأ لت نذل اللا هل كي نم 0

1011022 

 نس ىسعو ئداهلا نس هللاد.عو ةماع ايدحاو بوقعل هيخاو مهارإا لثم

 / قاغالا باتك نم(؟)عماج نباو لص ول اكد كا
1 0 



 « اذه »

 ا[ وضل ا ا ا ١-0
 | تاوصانم ظوفحاب مه وانغ دقي لأ نع لوعفرلا نم(١) مهريغو د

 | وسل ميه 1 ا ةعاكملا هذه نم لياح 2 |وناك ناو نيمدقتئملا

 ظ لش ءانغلا ىلع عبطأ الو تاعاقتبالاو رئولاو مغنلاب هنم رلعأ سانلا ىف ظ

 32 نم ةفاللخا ر رود ىف نك 03 برق ديد )| :سلحمع 2 اذا همر ظ

 ناك دا ةنودمتل اوناكام لياقو هنوص 2 هووعودسأ نبا أ مهنكك عضوم

 . ديشرلا هيلا هوعدب نأ الا مفرتو ءانغلا نع بّوصت لاح ىلع الا ىننيال

 () | رفعتج فرشت نا تحال لوفيفا وج ةدنع ناك اذإ را 3

 هللا 1 ف مو تاذ"ِتنك. دقلو- يعض اوضة

 () اهيف لوقي ةصفح ىبأ نب ناورا تايبأ ىلع هاربا ىننف
 [4الذ لالا طلب ءارهز ب اطاخ ىف راو لح

 ”قاجالا نم مشات تاكل قيماهطس الوأ قت يس ا ١
 | ىعو هنحال اسم تاملكلا : هذه ةقيلخكا لاق اميزرو قاغالا بلك ادق 0

 ٌْ ت1 ١#٠٠١ دقعلا بح اص « 0 دقف 1 رفعج ندَت نم ص 0

 | كءادف هللا ىناعج مهاربا هل لاق رفعي يدهملا نب مهاربا ىعد اذا ٍتحارادتم اذكب

 ( ةقيح كلإتلا تاتكلا ىفايس# ةصئلاداعأو كنالاع نناو دك د

 ل ياض املس رفعت راز ا هنا 1589 ةفيضلوالاباتكلا يفرك ذو

 | موقأال ىلا ةنلأ هذه كدبع لمحت نأ ىلا كاعدام تنا"ىنأب هل ناتوامدي ناملس لبق
 ظ نع ا/#؟ نهذلا جورم بحاص رك ذو٠ابملع ء فاك ا 9 الو اهركتمل

 ظ هلامتشم كن ىحجديشرلاجر> هسلحم نمفرصنا اذا ناك هنا رفع دشرلا ران

 ؟مب ىدبلتالاو 75. ىاعالا م

 ه 5م



 اذ 0-1 نس

 م دا ان 0 ا ا

 رار 0 هةعحرو هيف هقاح رد ماه اقف ى أخلي لربح هلوق مل 8 ألو ا

 نم هلاع رةلاؤ هاوه ىل رع

 5 هريبملا 1 ةراشلا ىل !| اهب راد 0 لعحو 0

3 

 هعسأ و 2 مود اكاد نو

 | ديلا تح ا اذاو () ه 0 8 وفم نينغلا ر ان ذا ا 00

 2 ا 00 ادبكد قيما نم ةحورتم كك ل

 00 ةلع د ىرتشل نمو ا الا لع هاا

93 1 3 

 انا لع ىنغ 2 ها كا هفرعن ال م ىروخا همذ نحللاو
 ا

 ك1

 مها ىو ىرق ُِق ٠ ميقم 1 انآ

 ميم لييالاو نا ردجخالا  ئدن اكرر

 موجنلا امواهم ف او تراغ نح

 موركلا أهم 0 0 روعل 1

 1 ا عجل دب رفلا 00 ل / - "ا 6ع 5 تره لاو ا قااغالا 3

 مده ىلاغالا (5)

 0سم ه4444416422للال- للسيسي ا سس م م سس

 ظ قا هاا ا تاوض لا ءادا 0 1 ّك

 ءاكملا ا هنا هول هعا انصلالم ِ

 ' ةراشان كلذ ناكو ف

 2ظ']1011111اأؤ0اا1اا1ا ا 1ا] 1 1100 177 1- 2 ورز لو ىو ا سب

 سنوي ي سس سيت هايس نب: است سوق بس إس شيز. سو يح

 7 ذذذذز ز 000 -ب--ببببببببببب“7



 «دبا

 2 ا ب ميسوم

 . ىنُع مث )١( رصنبلا ىرجم ىف رثولا قالطاب لوالا ليقتثلا نم اهو

 ىنغم.(؟)ىناثلا ليقثلا فيفخ نحلب هل ءانغلاو ةمرلا ىذل رعشلا

 هيطاخ و هدنع ىبا كل أر ا معلر اع تكقو

8 0 26 ِ 
 هضامو هراجحلا نكت ه5 نا داك ىنح هو

 داجأذ(-) رصنلا ىزعؤو قاطم لت ق الا ضب ةمرلا يدل

 هنانغ 0 هيف كويصلا ددربو هبي ساّلا ىفام 0 نا 3

 اءوعمس نيذللا نينحللا نم امس الو دعقبو موقي ناك ىتح ديشرلا براد

 اهيف ىعاذأ ناكف هايم قاابلك هتاأ ظفخح ناك ال ةءلا نأ
 هذفح الاف نونغملا ا( عت ىلا تاومدا عمج نم ا ها توص

 رافحنو ةمرلا ىذ رعشهءادقي نأهيلا باطو كلذل ميهاربا نطفذ رعشلا نم

 هياعميهاربا باص ف كلذ لآ هباجاف هيف هواجا د: نأ 00 نهري :

 (4) ريدقتلا زواج ام راوملا ن

 نييصعتأا نموهو ىثرقلا عماج نب ليعامسا ىلا رورسم ر اشأ 3

 : ىنعف قحسا ىلع

 لكلا اهنودألا 3 راد كت نع ترو
4 

 لهولا| ما ا 5 فاعمل [ أهدح رب ميرلا ناك انيوحلا 0
 -- ا مجسم بس بس

 ظ ناغالا (4) 315*١١5 ىناغالا (م) سوده ىناغالا (؟) 5*5 قىاغالا (1)



 « امم و
 تح بس سصسب همم هج سس يي صو سمج يمسح تي ول م تم و مجسم منج دو اق سس مل مع ل ا ا ل ا ا ا شا ل ا

 رمدنبلاب لهرلا نحاب رس نال هيف لوالا ءانغلاو )١1( ىثعالل ر كلا ظ

 ن رح تاما ىلع (0) 0 لوألا لمتلا تيقحي نحلل ع ىنغ م 0

 . ةعمر ىنأ

 0117 نينيعلا ةيش اغراخا رمل ل 0

 011 فر الو لمإا57 يقاس 1 مدعوم لع ىرحا

 اا ا 1 رد ساوسلال يما نييح ياك

 . نيتيباا نده ىلع (؛) ىطسولاب جزا ندلب ىنغ م

 0000 لا ساامزال اولاقف_ - .انليل كول ناجحا ىلا انوكش

 اما هونلا الى اهو اعا رم ممويع ىثِ موناا نال كا

 تاورالا ىف ةعالللا بحب نم (ه) برطلا لهأ اهملا حارب ةداجا داجأف
 ةرشاعملا ف راذ ىلا ليعب ك(5) لمعلا ريثكسلا غنلاو ءانغلا فراذ ىلا لمع وبف

 (7) سبلملا ةعالخل نئفتلاو

 نفلا اذه بحاص ميهاربا نب قحسا ىلا ةراتسلا بحاص راد م

 ةبازخ ىف هل اعدوم بتناك (ه) ىدنه دوعل رادلا ناد نم مدالغ هءاحف

 حلصت ال ناديءلا نال تقولا كلذ لبق هراثوأ تحاصأ دق () ساجلا

 5 م نتاع اعلا م( ؟نيعع درئلا هقحلا (1)

 ٠)5( هو ةم#:4 ىلناغالاو 1١مله#*»# فرطتسملا (ه) مو ا/لا/ل5## ىناغالا

 م نينا 55 هنأ لاقو اوك لا ذأأ نوت لا تبحاص ع همه عماج نءا رك

 ١٠ةو#ه يناغالا ه) ١٠ ءدرالا ا 6 23 ىنامالا 02 ظ
 حج



 ىنغ من نيج وقل ايلجال 5 5 )١ كو ما سلاح

 اناد كانغ ىاثو اياك ةيحد نلت لك ظ

 تعالت ناوك> ىذا
 ؟) ىطسولا ىرحم ىف ةءايسلاب ىناثلا ليقثلا نم هنو هل ءا ءانغلاو رمششلا

 نمو 2 ىلذنلا رخص ىنال تايب 3 دهر ىنغ مث

 هدا نكش انسان ىدفنا لق“: احل نب رهدللا سد ت0

 رشملا كدعوم مايالاةواس أبو ل ا و را

 رطقلا هنأ روفصملا ا هند لا ١ د 0 2

 ربص هل سيل ليق ىىح كنترزو 2ىوهم ا فر علال ليق تح كتر جه
 ةينك ناوفص وأو كلئانغ نم ناومض ابأ اي اندز هل لاقو ديشرلا براعف

 : ناتنبلا ندم ىنغف 0 بسيحتلا دنع م 5 ةيقلإ هل

 تالا يراد كا

 لاق رغق رف "العادل تدخر

 كلا كف ولا كلذ يف تنكو تولقلا ىف امضوم هك ا 0

 ْنَم هدر مع لواطلا وكل اد رع قحسا علادب نم نكي لول / لاق يل

 1 داتا 0 ينو اا نأ ١ ا رجلا 01 0 ظ

 تالك ان ىف هلك كلذ ىوتماو ةنضلا م عجسو حاصو | طاق

 ىشيرشلاو هالودؤ#ةو 5١١1و اله#«ه ىناغالا (؟) همه ىناغالا )١(
 هوجو يرجو - < ؛ وج هع سعاولا] اد ل شت 7: _ دهم ١

 ه#*ه ىناغالا (4) ١ 5* يديلتالاو و١ طاوطولاو 06*١١ ىتاغالا مما #1١

 ه0 6



9 5 4 2 

 أ ىفان هللاو لاق 3 < .هنراقتيإ وااده لثم لءقيلف ءاش نش . هلثم ىقابلاب ىلاو

 أ اوفر هوأر قح يسع ولو“ 00 قوف اننامز

 ') 5 2 ردعتلاب ل | فدع 1 قحعس ال ءا ءانعل أو(١ ) ها ه4 اوفرتعاو هليضف

 رمش َْق كددحص 1 ىنغف هيا ند ايرطو هماع 'ئ اقا كمت 3 00 8

 9 ةرداخلا را تانب صض.ءل ف ١ هلو قى“ كبل لح ا

 ريطأ ا مويلا ىف ردا ُه اتفلا ىلاح اخد دقلو

 ريدغلا ىلا ةاطتلا ْئد 0 امعفدف

 00 ا يل سم ايبا

 هأيأ نم 2 داك دقو ديحشرا لاقو ةباحلا ءارو ف ل ءانغلا ف داح 8

 ا 2 ةداتل دلإ 0 يذلا ا كا ام شاو  ترولا ةدش

 ( لحزرا اذه ا : الإ 0 د سفنلا ف ثدحنو ردصلاو

 ْ ىدعل نيثد 5ك نا لع ىف ءاروعلا ىنأ نا حياذ ىلا نيش 3

 ْ (م) ”ىلماعلا عاقرلا نبا

 مساج رذ اج نمرو>أ ينبع اهراعا 0 للا ناب كو

 ماب ندلو 0 هنمع ّق ترق رذ ساغتلا ةكعق ناتشو ٍ

 ((4) هعئص رصنبلا ىرحم ىف ريولا قالطاب لوالا ليقثلا نم نحاب هعبنا 5 ظ

 ا 5 ةيومالا ةلودلا ءاردش 03م لمؤملل نات ف ٍ

 فرطتساا (#ر ١671 موا5*#55 ىناغالا (؟, ١ ؟هومضال#و ىناغالا 0)

 ١ 19*52 ىلاعالا (5) ؟م١٠#*” ىشن رمشلاو



 60 2-3 ىام 35 درك

 ع سدد هكر 0 0 ؟ا4 ص عدلا جالا هيف ضراعل وهو

 ةفلاسلا 1 قفا ف راو قد وملا ةءانبع 2 و نأ

 نم 0 0 كدحو كر هنأ هي| 06 ة 2 عا 5 0 ليلا عرض وأ كيش 3

 ةييضلا نساحمو 0 1 ا 3 1 ) اك نا 35 ةعرب

 5 ا

 رك لع هد ا 2 1 تح ه لعل ىعاس اراب

 :مادلا د: ىف هانا (-)-انازسأ كراص لق ايندلل نأ
١ 

 : ىنغ 6 : نيةشاملا عجو ند تةعارو أمَو تبل رقحم زاربا

 نق ٍِع <

 2 ل امل 5

 (37) ىحرشتف تف 2-ما اداؤ 0 +هو انا تاضيشسا ا

 ِ نا ِ ع ١

 ملكت, هتربلتا تلاو ادحا 2 هتربخا نا هللا دبع كياعو
55 , 0 

 كل وك ضال ل اصاو ه4همره ند 0

 لك لا ادع ناك , مكرضإ يذلا اف ىغس وهو. ىذاؤف مدخلا

 0 مر هذول ناغالا اذه لت. ؟ 315) تيلااذه ىلا تانبا

 ميا مهب ١١١ كاك نباهطيذ 2 تدك 4لدو يديلتالاو 0 ناو

 ١ ميسو ىرسصلسا يف روك ذم رعشلا (7 184547 ىناغالا (3) "ه1 ىاغالا(8)

 ظ

ْ 



 ا ا

 ا 0 ا ١ 0 ا

 | #آآ

 ٠ 7 5 ا
 ناو تونر ةسايسلا نهاد -هياخا نا هللا دهع كياعو

 ٠ ىنع 00 ينعم قف لداتعل ءانملاو

 مفنلا و اهر٠ < ايتحنع ةمعل نم تلش مف 5

 مزرأاوءازوملا تراغو هعوص ادب ححبصلا اذا قع

 شرالاهنءكمن . تاس 00 طولاو تثحرخ

 )١( لمرلا نحلب هل ءاتغلاو راسن نت ليغمسال رعشلا

 5 1 هم ب 0 ناش 8 كه4دحص نحلب 0 ىحن ىنغ 7

 ل ا م

 )0 بلل نب مهاربا ْ

 ىملاة دش نم سانلا تام سانلا ىلع 2 ولا كلا ْ

 000 رار ررعا اكلنا + ”درعتما كاذ دبل ىف رلعأو ٌْ

 ظ (©) لمرلا فيفخ نحلب ىنغ مث |
 دوحه نوس رعمن#و ىنع 2 ديعل رازلاو بنبز كتقرط ْ

 0000 ةفورابر  تقرطافك ا

 الولو ة هعنصلا | مكحم ةمسفل ظ | حيحص مغنلا واح لمعلا ريق هن نا ا

 ْ ع خيش وهو هوانغ سانلا برطأم كلذ ا

 (4) قمتسا ةعاج نم ملم نإ ا ىنغ م ١
 ىلجاف ىرصتممزأ دق تنكناو 2 للدتلا اذه ضعب الهم مطافأ

 ركاذ (4) ؟١*5 ىناغالا (#ر ؟١411 ىناغالا (0) ١44 ىناغالا 0

 5 بلا 0-5 ع هدتخلا يدو وحبس |



 ل ل 0 كلج نأ

 )١( ىنغ من
 ليطلا تفاض اذ فك ع كيك ا

 للا 3 ىبو كاوه ىنريصو
 0 ا مكل )ل اف

 لجرلا كلذ ىناف 00 لتق ناو
 1 ل هل ءانغلاو نأ كغ انا ىكو ىديزيلا دم قأن 5 2

 . لاق نأ لا ط0

 ليس 3 نينيعلايف قرقرب 2ىنربعو ىدلسأ عار ىلع تفقو

 لوذ حابرلا ةتاناض د ماع هموسر ل اعلر لئاسا

 مكح تنكول لاقو ديشرلا برطف («) ةبابسلاب فيفخ جزه هل ندللاو

 (م) كجزه ىف ناسحالا اده لع تدزامل ىداولا

 ا د مدقملا (4 ( ىحن هعنص نح عاب زرحم نب نيسح ىنغ من

 ْ . نيتيبلا نذه

 وود هرادلا بارع و نأ -.ءاف رودلاو ىلا قاغف كتجيه له

 روح ىبدلا الاثم نارا سيلا 00-2 لحن لهو

 رهز معاو نويعلا روح ا قفل !١٠ نحهسد نك

 1 او.« ىناغالا «4١ ىناعالا (#ر #١١ ىلاغالا م معلم قاعالا 00



 "000 ا ىرع يةئايسلاب لمر هيغل ءاتقلاو ندوجالل ردشلا

 كإذكوءانغلا ىف نيمدقتملا تاماقم ىلا ام ومسي ةعانص هل ربا: هنكل

 . نيب مهو مماوصا ةوالط تبهذ دق مويلا كلذ يف هدعل ىنغ نم عيج

 ل لاو تيقرأا مان دقو ئرملا عم نهق رطف

 ظ ديقرا ا تنكو نيون ّق 0 اعقوم هان تدحو ىلاف نامجد ٍْ

 إ

 ظ نب رييزلا الا نيديءلا نم مهطاثماو عماج ناو قراجو نحساو مههاربا ا

 2 0 ءآ يل
 : هأذع دا هنانع ن< ايرط ليام

 همدان نم هإ ىريغ امو ادب اريختمىل لحدا ىوهلا تيضر

 5 ا أو ةرم ا ينسف هنو ىب ربصلا ناك هيطاغا

 / ©) قراطلا لايللا نم ذل ائيش 2 ىرأ امو لايملا ةدلاخ ىرسأ

 (4) قفانلسا حانملاك يلق ثنب ذم 2 لز لو سوفتلاىوهقوفكاوهأ |

 : 2 ىنغ 3 ىطسولاب لمر ةشئاع نال ءانغلاو رب رج رد َ

 مالظلا حارصصمو ردبلا ةرد مالسلاب ى-ه ةلوخ شح

 5 ماهغلا ضرع 8 0 ايذاك اخ اقر كلاحو نكي ال

 مارح اربشلان مفصنلا ةليل انتدعاو ىذلادعولا ىركذاو
 ظ

 1 5520 ديرعلا دليسلا( كر عد ناغالا ( )وك ع5 قاخالا 30

 1 : : ه٠ 9# ىلاغالا



 « رهجل
 هس سس ماسلا - اسس خس سل مل هس ب بلل سس اممم م ع حل سس

 طوال را 0 ىبصنلا دمج ال ءانغلاو ناذمه ىثعال رعشلا ظ

 ا ه.راقب نم نيذاملا يف سبل ىتح ةماتلا كه وصلا ادهأَق داجأف

 (9) ءافراظلا ضع هيف لاق دقو ليقثلا نحاب

 : 8 م 32 :
 نامدف داس و15522 عدرا ج زهام اذا

 أ ()رمزا نمهضصورعو وصتبلا فارع ف يذل || قالطاب لوالا ليقثلا نم

 نازيع ادهه 5 مو ادع مودشلا دوش

 ناملا كس يع ا كمبس

 (م) ةنيمدلا نبال نيتي يف هعنبم ثلا ١
 2359 د 1 9 5 3 ١

 افي نادي شت يق لع : ل ىمحلا مايا رك ذأو ظ

 اعمدب كينيع لخ نكلوكياع عجاوربىمملاتايشعسيلو

 50 حاضو رعش يف (ه) هعنص ادحاو انو (؛) '

 و وود ل ١ اذأ ةأشولا نا ٠

 نانو نامل تلا ظ
 نردلا هردك, مل 5-3 ارشنمكلي اخ قساف

 310 ملط معطتلاو لجرفس حير مترلا 7

| 
 ديس

 ع

 ندللاب قحسا ضر 5 3 داراو ةعانصلا لعا رادتقا هسفن 0 اذا ىح

 "ع د ديرقلا دقعلا 5) 0 م) ١5١ هى ها ١:26 ئاغالا(١)

 تميت سل

 الا علا مف ممابوت ىف تاوصالا حرط ىلع نونغملا بقاعت مث |

1 

1 



 0 وهو تيدللا نبا سابعلا رعش يف هعنص ىذلا

 ىناسلريخلكهللاىزجو 2 اريخ ىنيع 2 هللا ىزج ال
 0000 هل اوال "له دافحأ تاتكلا لقم تنك"

 ظ ىمعأ لج رإ نوعلا هل قينكو مارملا عولب نود رصقو هدب ىف طقس

 001 2 نمرخأ ناكو 3 ءاننلا سمت سدت وهو راكز وأ هل لاق
 ظ تيبلا اذه ىف هعنص ندلب 0  مويلا كلذ 1

 مارحلادلبلا ىلا تدفو 2ىتلاسييعلا ابكر

 ١ هلوتاهو(3)0 هد را نب رمعل نحب ىهعنص ىلصوملا مهاربال رخابىو |
 دحين ام كا هم را انتزمحتأ انديه ترآ

 الزل مرج تلا اعا 6 . ةدجاو: ردت ديتساو

 تايبالا هذهم ىنغت نإ لإ فاما م هلرمظت ملف

 حزانلا برطلا كاارتعا ىف 1 ىولا عيطملا بلقلا اهيأإ

 حماطلا كباق اعاعش راط تال 0 و

 مما دخلا كرجل 7 ما تنكو تيات اله

 ظ حضاولاطمشلا كالعدقو ابصلا لهج كرتت ال كلام

 | ناسحالا 0 م لمجولا ى رج يف ةبابسلا 50

ٍ 

 000 ٠6 كلذ ا 0 و نتسلا نيذهب 3

 اهب ةعانص راكز نال ٠



 بو

 503 ندر كان قاعات ن..س ريظتال هلك تلا ةيدأتيف |
5 

 قرف مث مهفوفص اواحن نأب نينعملا ىلا ديش لا انوا راهتلا لانو

 نمور راند فلآ سيصم نف ةعانصلا نم مهتياهأ ردقب زئاوجلا مهف
 تيفي ا

 33 عين 1 ديك تا شالات 1

 ءاغملا للخت نديف قرف م. كلذ نود بضم نمو ةايسمن ا

 ا

 2 كافكا 2 0 نيشغلا 1 هقرفام لود كراتعلا تارضلا

 دوعىلع برضإ ناكو )0 لزاز روصنم مهو مهم ةعلرأ ةينسلا ز ”اوجلا ا

 نم تمحي ىئهو سرفلا ناديعل ةضراعم 0 لا طوابكلا نادرعلا نب م
 : ا

 (ه) رمازلا يم (4) ابمغت 0 سلاجا لزز ام كو )0 بجعلا ا

 : "ا ناسا هند هر قطني 2 تامسقتلاو .طاقملا ةحص ب

 نيدللا نييلات كد اناط قال نرملا فلآ ةقاتس اكو ىال كين اتا

 هلوق اهو ديشرلا هب بكي نأ لبق ًارفعج امهب ىنغ
 يدافيوأ قرطيتوملا هيلع ىئايس تف لكفدعبتالف ا
 داق ىلا نيضت تنم ك ناو امو جال ردد ا

 دقعلا بحاص ركذ (؟) ةيوارلا ناساب هل هتركذ ام لب الا هتعانص ىل لممت لف ١ أ
 ىءانلا ني راك هنأ كلذ دعب لاق نكتاو ةيناثلا هقبطلا نم نغم هنأ #7 ا

 ىف 53*1١ ىناغالا هركذ (0) 1١*١١ ناكلخ نبا (5) ؟:*ه ىتاغالا () رئولل

 ايزغم ناك هنا لاقو هدعإام وال + ةيدجخ ديرفلا دّقعلاو عضوم ريغ ٠

 د : ِ



 (0)ةنوكلابس رضي 0 ١) 0 لبطلا يلع تر 0 لابطل 1 / ا

 عيتوتلاو دوعلا فرقت روي شم وهو: ضنرفلا مهعلارو٠مويلا كد

 0 0 م( وسلا فرملا امو (©) فدلا لع رفتلاو نيذقلا
 ملط دقو ةكماربلا ن ا لا ريمفو 0 "لا ةيللا

 0 أ هن سوفنلا ت ,اط مل تقولا كلذ يف ةلجد ءاوه نم انيلع

 أه

 ا مهو بورد | رست اهظوم قف تعقو كمل قد ادع لك

 أه -5 1 9 8 5

 ع

 ىلا نافيطلا زاتسا تعفر اذا ىخ اهرح راهلاب انناصا ةرح

 بيطرلا نصنلا زازتهان ساما ىحاوت ىف زت_م ىهذلاك ارئانتم اعاعش
5 - 0 

 ةزعو هلهأب ارو ع صقرب رسدقلا ناك ميسنلا تارطخ 0

 ثدحاو 00 ةدحلا نم ومنلا» نم ةلعالا كلت 'ءا عقوف عب در | مهماقع

 اي
- 
 ا 0 1 بحاحلا 1 !| 5

 نم 1 هعاد عتمترال ىذلا ءانغلا هراوج 8 ندسا كراش 0

 كوالا فردا

 ىنهذ ىف ظوفحلا الا وه سيلو نينغملا نع كل هركذأ ام اذه

 ف مهعانص لا حالا مهقنارط ناب نع 2 رح مهئانغ نم

 هركككلا كيما 4 غو اذ كلذ ف تا رااوخل تايثلا عضو

 ةيماللا ةنساا نممرحلا هدد ىةلايوإا يده نيود مقودقو (4) ةعساولا

 (2) 105 ىاغالا (©) ١" يوانقلا اهركذ (؟) ه4 15# قتاغالا )١(

 الوطمابق 22 ىناغالاباتك عجار

 كل 22222255 أ ل أذ آذآ ا بس بت بش م

- 2 52 000 

 م



 د سس بت م سس مح ع سسسم _

 : 6 2 0 هع 7 3
 هالصلا ا اهحاص ىلع هقول هنويذلا ةرحمهلا نم هناا دعل نانا ظ

 :ةحتلا كرا
 1 .- تحور قود د ال

 ا املاط كغق مهمواعو فرعا تادا كذب أه 0 تأبلا ةلاسر هك
ْ 
ْ 
 ةقاكاتس وب ءالع قلحو . ءابقف ةرواحم يف كيس رادب مهسل ااهت 3

 : را 0 هاو أرمو . نييلدح ةراظانمو : ءايدا

 0-0 نذل كوالا نلصتللا نم م عل اها تعال ىلا ظوطالا |

 تي 0 نم ا ةكماربلا ل تدع 52 1 سانا

 للا عي ةفاللا نم ةعصوم لواح ع دع 5 تا اذا 1

 ظ

. 

 كاي ىلادمعل 0 ما وخالا ءا ءاوص لع يملا قالطا نم ةمداكملا نساحم
 ا

ْ 

 ادهو() كح دحن رهلوقب 3 -هسولج ام ه نكمو 0 ل 0 ١) ( ظ

 0 ءاساحلا ة هداك م ند مهس وفن تماط اذا كولملا ن و نو ةياغ

| 
ٍ 

1 

 ريغ لع هن :راوج جرخأ هيلا نييرقملا ن 0 سلاح 5 تدر ماا

 )( ند لا ؤولؤللاب تايم 0 روهزاب تو 0ك ؛ نسلحيف ةرالا

 سانلاوةب وانملا نم مسالا حم <30 قاعألا اهركذ دقو ةيون اهدحاو (1)

 اهدا دروع )رت راطلا تن ذا زف راتمللاا ترص ىلع ةبوذلا ما نوقلطي مويلا

 <74 ىناغالا (هز بد ىناغالا 4) 1١١١ ىديلتالا سرا معو



 ادا م هرتفو (©) - شوقتملا («) حافتلا )١( مرملا نم هانأ |
 (4) ذيب ىلع هسلاجأو هماعط ىلا سلجأ نأ ىلع مزع ىولملا عاونأو
 مكح هل نوكي الو هنع عرشلا ىهنيال ىذلا بارشلا نم هريغو (ه)رقلا

  مهعلانصو سرفلا مولع نع هثدحأ نأ بح ناكو (:) ركسأ اذا الا رمملا

 ظ رابخأ ىلع فوقولا ىلا قوشتلاو بدالا ىلا ليما نم هيف هللا عبط امل
 اهيف معن 000 درا وج داذر هلوذد تناك كلداَو مالا نم نيضاملا

 ظ . هوجولا عيج نم“ ءايلعلا هيأأ لبقا اذا ىتح . احاورتساو احور معلا

 . مهعاطقال هدب طسو هيف مهلمأ لو مهل وقح هاذ :كيبع لو عمدا

 ٠ ةرفاولا ت ارهاب مهبلصو ٠ ةر ماعلا عايضلا

 ناو نم ةفسالفلا كل عر ىلا ةفورصم ديشرلا ةمح تاكو

 ا . ةجارتلا رمأبام مهفحص نم عاتبيهريزو أرفعح نا مهريغو

 ١ ةقفان ملا قوس نال ) ابهذ برعم تاكا ةنز مهيطعب مث (0) هببرعت

 أ اذاف لدللا نماءده ىل 7 مالا ني و مر عامأ رخفأو

1 

 ا ىلا ءادلعلا ممه اوضهنتسا نبذلا مهو هل مهزعأ (م) ةكمارإلا دنع

 ١ اقتل سحب ناك دشرلا ا كا ضعءل ىف تدجو (؟) 0 000(
١ 

 ا نم هب ذلبو ريتلا نولو لا ضابب هف عمتجا هنال ةبك افلا عا وه لوشو

 همعطن مفلاو هحيرب فنالاوهتحمب نيعلا ساوحلا ٠ ىلاغالا (*) مايوه دي رفلادقعلا ١"

 كلا ىف روك د د ناديه لإ بريش ( 4ع هعأا ْ

 ْ / 50581 ناكلخ نا نير 65 يوانتلاو سو. .##زي فلا دقعلا (5) ةمدقملا (5)

 هير دبع نباو 7١6 ىرخالا (4)



 تنك إل ندي ع

 ومو

 أد اوأردقو مهرافسأ خسف 0 انس 1 كف ا فحص بيرعل ظ

 1 نود ىلا اعالا لئاسرو كوكصلا ف 0 ىلا قونزلا ظ

 ىذا لملارسشن ىلا ةعيرذ )١( دغاكسلا لمت نم اوأرف مهنابرعمو مهنافتصم ١

 هوكلسالا هب ة.هأالا عافتلا ىلا اليبس اوعدب مل ثيح هرانم موب اَوَنَع |

 مد صفة و دحالا بيطل مب ةنسل الا هلقانتت ارخف مهمقعي ىذلا كلسلا ١

 عالطالا ىلا دوا ادد الا 0 لجملا نمدسشس قو. كلد لع دي

 ف هةر د اب كلا ةفلاعلا 8 5 كاينة 0

 ةايرالا نودسحب نيذلا ةجارتلا صاخش اي ىتكو ةدقلا راف 5

 ةلوسلا ةمللا ىلا اههبرعتب مهملا مدققتو ةينارمعنلا مم نم مهريغو مورلا نم

 ةصاخلا امم ىضرتو ةماعلا اهمهفن ىتلا

 ىلع اوفقوو او 0 دافعا هده برعلا لوانت الف

 | ةمأ 0 انامل بدآلا نماوقرت (؟) اهم ءيشسا 7

 لينو (ع | 00 لع ل 0 دي للا رو هاذ نه اذيهوم قرسشملا ف مهلبق ظ

 1 ا 1 0ك ِء نم 000 || ةناغلا نواس مماو مهد هي ا

 |( فارظا نم زاح نم ةفلاسلا مالا رابخا ىف دال اناق نام للا نم ةيسر

 ١ 0000 7 موتفلا امف يعفو ىلا ة هدا لثم ف تودلسملا هزاح ا لثم أ.ندلا

 نفر
 0 00 ني و 2 للا ا نم اواصوو مماطاس جاعالا ظ

 اورثباوملاقالا ر هكر ىفإ لاي اك دام دنع مهماش

 5 را م فاح يس يدلل بروس



 م ا ا تلا فيلل 01

 مولثم الا حوتفلا هذه ةعرس ىف مهلثم امو . الامث سلدنالا نم دعلأ 38

 مام أم مهدبع برق ىلع ةيندملا نه مهغوأبو مولعلا ليصح ةعرش يف ||

 أ 01 نم مهدنع ائى قطني ىذلا سرغلا نم : ميلبق نم رح ملا هغلبت

 مهاندجو لبنانويلا ةفسلف لقت ىلع ةمكحلا نم اورصتقي م ممن أ ةنالقعلاو

 اا 11 ءارت لع نوعضتو.ةدي ةقسلفلا نم .ضارغأ ىلا نومو

 الط 3 سحللاو ثتحلا دعي نيف ةدايزلاب ارا 1 0 ا

 اهربرحتو ةيذايرلا مولعلا ىف رظنلل ةمسساولا باوبالا نم اوحتف ام ريغ

 . كلذ ريغو اهحالصاو

 ناك هنال () رفعج ىلأ ةفالخ ىف لعلا نم برعلا دبع لوأ نا ّقلكَو

 ,ادااطسافا ىل ع 0 ءلا نماكم -- ةدكحلا ب اح رار

 را ل هلبق 0 | ىانلا ١

 ضورعلا ملعو ثيدحلاو نارقلا نم اهطابنتساو ةيعرشلا ماكحالا ملعو ا

 ا
َ 

 2و ةماحنلا نم ةاجتم ةعاضلو ممر و دحم ف لاك هلئا هعصو ىذلا ْ

 بحسن مايالا هذه تءاج الف دو:هلاو سرفلا نم هوسبتقا امم كالفالا

 تعفو دل بورملا لا ماع د 1 دعل . ميعنلاو ةعدلا لايذأ مههلع

 1 . 10121 م رظنلا 2 مف اوهحو ةلودلا هده ردص 8

 تعجول هنا ثيحن هنونفوهعورف عيمج ىف [ودكف ملعلا ماعم نم سمط ام

 4”جرفلاوبأو ىطويسلا (م)؟7م#١ ناكلخنبا (؟ر#40هفلخ ىجح (0) ٠

8 



 8 امدح“ و اهنا ردا كد 3 هعدق ةما ا

 6 ا توما 1

 اهعلاطمب عطقيل (1) مهرافس نم اقوالتص رتقع ةئاع هْعم 000

 850 د هنئازخ ىف امتد الا اهنمذخأي هنأ عم هنامز

 نم 0 ع 2 لك ةيازخ (؟) هزيتلل هيلا جرخيأ لوطاقلاب هانب

 ىلا رك 0 مو هلا ىلع ادهاشكلذ ن2 . تانك كلا

 ظ . فينصلو بررعن نيب برعلا امود ىتلا

 3 تك © ءايطالاو يطلا

 مواعلا نيب نم بطلا لع ىلا هتيانع هجوت هل هللا رفغ رفمج وأ ناك

 تارف» هل لاقي ا 2 1 نس ف
 جاجملا رادب ابيبط ناك ىذلا () قوذاينت ذيمالت نم وهو « انأتحش نبا

 تسلو . نيملسملاز ود (4) ىراصنلا نم ةفّثاطهياع ججرختف قارعلا 0

 نم مهيدل ام ةبانك مهنظ الا مما اده نع ميضارعا ىف بهل للا

 هددها لش لا 0 مدعو ى "1 ةعيشم: نم اهونراو ىلا

 تاكلم لهأ مهنأ تاكا بسك ف ةلافا

 ةفالطارود يف مهم تلخ دق ذا هنارسخو هنيش مهللع عقاو أطخ كلذو

 اوبّرعو ملعلا اذه ىف مهيلع اوعربف ةينارصنلا ةطأ لاس

 ىف (4) + تقاد مأ (س) ذد<5 ريثالا نبا (م) دعم ىناغالا ()
 ةيماتمملا تود عراصلا ءاطأ نم ريثك رك ذ نودلخ نبا ةمدقمو ىتاغالا



 دم!

 مجالا جم رو ب57

 ةوفرعاام اريغك اهملا اولا ورا 0 هك دمر ْ

35 . 
 ع و 0*5 #2 نة 7 »7 2 3

 20 0--- ههححا 5-3-3 ل هس 0 ل ا ا ا ا ات

 سيطارقوعدو )١( ساخيسرا تالاقم ىلع مهفوقو دعل ناويملا مع ِح

 هضاوعو ناويللا علابط يفميمالك ىلا عج رينيذلا ءالعلا نماهريغو (5)

 ؟ةراقمو تالا تاكد

 00 وأ هيوسام هل لاقي لجر ةينارصنلا ىف ت رطلا ربظم ناك

 هنلاطو نانويلا كورا ملا 1 هنأ الا ةءار 0

 نادل هل ناكو عفدب 1 ناكل اه غلب 00 ىلا هيف ةيرحتلاو هأ نار 0 7

 0 ربح هل لاق ا مو هملع 8 هيلع اج رحاف انحوبو ىحت [ هلا

 ا رمالا ءا ءامش ف هوعربف عوشيتخ َك

3 

 "5 را 2( واط ةلاسز وك ةفالخلا 1 أاييبط راض هناف 8 أماؤ

 راذنللهد هاا دخلاو ماقسلا له 00 -اعم يف ير حنا 50 عا

 7 وبيج هب م ---

 | 1 د رلاناكو ءابطالا نم هريغ مم ىأ رلا عامجاب تاجالعلا طابنتسا ىف

 ككاو اطالا تا ودم نمهيلأ ؛ ما | (ع مه بتكلاةعر هالودق

 أم عم ناحل 0 اه رعت ندسح و |اهريغو سوك ااحو كارا لثم

 ٠ فالخم كلذو . ةمياذعةقشمهسفن اممم تلا ىتا ءوعصلا نم اهف دجو

 1 هربدج نكت مل اهماف رفعح ىلاو ىلا ةفاللخ 0 كر ا ككل ْ

 ءاكملاابعضو ىتلادعاوةلا نمةيراع تناك ذا اهلا تافتلالا الو اهم ةقثلاب

 ؟ما/ جرفلا وبا )1 هئاخ ىحح (؟) 1١*97 ىدوعسملا )١(
 د هيوم تاسسسم امس لل 2 2 هول مم يصمم مس صب



 2 +. ه 2

 دسم - ب ب تت عدسس

 هارد 0 6 ةئيقااو مملا لاا ها هلا ىلا تن ا

 اهناف هيوسام نبا اهبرع ىتلا بتكلا امأ . شفنلا نهج ءانع اهببرمت ىف ا
 نا ناو حصأ نم ظ

 لع ىف ةلخادلا مواعلا عيمج ىف رحبت هناف عوشيت# ن 0 1 ظ

 . ناكر هعالاطا همس لع لدن (0) لئاسو ناويللا دا 5 بطلا

 عسوأم لك امر هن امامدح دلازومل للا ديدش هللا 0 2

 روديف هذخلاو ةكماوب لا ىنأر هللا ديشرلا هرقف مولعلا نم هردص
 ةفالخلا

 الف دادغ العا لع هلق ن م (م) امدقتم ناك ىذلا ىدنمملا اص لدب

 نم هب ريشي امف هأر ىلا نوعجرب سانلا ىو ليلا ماقلا اذه ىلا راص

 تدع نذلا خويشلا 2 نيلاجدلا نع ضارعالا ىلع مها 2 اده

 نو زيف مهم 00 عولب ىلع ةخوخيشلا ٠ نع ةوعالام ندد مومع ةنأو أيللا

 نه هبف ةدئاف الاع ماوعلا ةدئفأ اوكلعل (4) ظعاوملاب سانلا نوبطي مهنأ

 نود مهنع ليبسلا عطق عطق نم اهمار ىتلا ةباغلا غولب ىلا هماعب قفوف ةفارللا

 . ةفيعضلا ناهذالا تيع ىتلا ةلاهجلا هدبم قازترالا

 نم هيلان ةقبط هيوسام ن انخوو عوق ل لربح دعم نار

 هلو ندد ملا د را الا ةينارصنلا ةمأ نم مب ءاك ءامطالا

 ناب هل مقو قافنا نع باتل نك د رض 0 بيبطا وه

 1 هيلا ريصل رك ادولوم ل 2 ماب رفعج ىبأ ةفالخ ىف نا رد ْ

538 
 ا ملا را 4054ج رفااوب وبا(“ فيان ,ةلاوبأ (5)١؟هدي4 هفلخ يجح(1)



 ىهيراهملهتب رقاعا نارزيللا نا لَه نم تعءمهس دقو 0( ةفالخلا 5 ف

 |0007 41 ةقئلر نأ يدع ناك ةءاورلا تحس نافّيطلا ىفالةماجملا

 مآسي حصالةحصلا ظفح اع اللا تنطعلا:ن م قل 1 6 دا 1 َ 4 ةقثلا

 ةقثلا نم |نأ اقدم ا مك دعل ز ايلا نع ةلعلا كلعبلا 2 ماذوءز ىتلاتاجالعلا ٍ

ٍ 

 ١ كالو هيلع ةمعنلا 2 امالغهندلوامزاكو تدأو اللف ةمالا ا

00 1 

 ظ ْ
 ١ تدجواماطوةئيبطلا ا ىلع صولا باب نم اهمسح | ىلال ءىث ىلع أم

 ار نا ردنا دع فوزملا نمو ةنياتم ءازا ةدحاولا ةلعلا ف ءايطالل

 ظ امناف ةماحملا 00 ةيكودالا هيي نذل ىراطب دل انح اولا رمالا ىف

 ْ ظ هل_صفخو دسافلا د فدخل ىغقب دحاو أمق ىالار كلذ 0 ىلع

 ظ برعلا لضففبرار ةالا نادي 6 الف بطلا نم دع ىلع تف ناو ىف

 . قبس ىتلاريقاق اال رف 0 هر فرع امو تاج داعلا نا ءوطتتسا اف

 غلب تال ةعانص ىطلا نافورغ الو نرخ ًاتلا الو نيمدقتملا نم دحأ ابملا

 ظ ' ناككلذاو ةيراملاو نارملا قرابتخالاو ة 3 رحتلا لوط ىل اعالا اهم ةناغلا

 0س لانتدسو ةلهاوا طع لك ىف نيمدقتلا امف نواضفي نو رح املا

 09 مالسلا هماع

 ظ 000 ل كنا ةننال للا لانت نلالأ

 ظ نامز لوطوذاتسا.داشراو  ةارورابطصاو صرحوءاكذ

! 
 ٠١١ ىجينابش اما كلا 25 رهو جرفلا وأ (1)



 ظ

  كولفألا لع 2 0 5

 ةفورعم تناك ىتلامولعلا نم اهمأو ةماجنلار ك ذ ىلا عامل الا قبسدفتل
 عابتأ نملياق ريف اروصحم ناكابف داهتجالا نأ ريغ برعلا دنع امدق

 هيلا كقارق رفعح ل ءاح الذ مالسالا لبق م< 1 انولواخ نئذلا لايقالا

 سوبا م ظاعانيب ادع 5 را 6 ) ( تو م اع مدقو نيمحنملا

 انهار ةقلج از و ل ىيدكافر لطف نإ جو ماع ريبك هل ن نمو مهمالضفو

 هافمجنملا ليصوملان م هماع 0 1 الا سانلا نمري ل

 0 0 كلا مع مالا 0 رطصالا ف ل

 ةماحتلا 3 ف املأ 0 آل ,ةعالاو هقثلا ى أ> ءاملعلا أه ربيعي الأ

 . كالو

 ماد و ) 06 ال نلطصلا ىتدع نس ىلع نيملسملا يف 5 ١ مجب 3

 ترتغع دقو سر فلا تك نم ةماحنلا جارختسا ف ارهمو مجنملا ىرازفلا

 انهو كالفالا 2 6 2 لع مهلود هلئأ 1 ةكماربلا ناو ف

 ء أ .
 هدخ ام فيطلوهرظن ندسحت ةقطأب تءاحف م مجنملا اده مار اممظن

 نم هيف 0 2 6 روروشم باتك 0 : اعلا ادهه نم هدصوم لياحو

 اهددق م كانا ملا لاو كلاىلات ا 0 0 0 اوكلا كاك

 ةحنطيىللا نام ىدف ا 0 نمور مآل متنا مالسالا ميلاقا ىف

 ءان'د ف هلأ ومس ع ىأ ةزامتساف امهريدو نيمالا ناو: كورولا

 #1٠٠١ ىدوعسملا (*ر ”#5٠٠١ يدوعسملا (؟) ءاروزلا ظ
 1 و ب جب جو م وم ب ييجي عويس حم



 1 0-  ا  ح عسي جهت تسر فس فت27ن 1072103 با ات: ضنا غ1

 ا ماس ل + ا سل سب يم

 ا 0000 لانو وب الا باي ن ديت 2 ا ا

 كدا لع و مر اليم ب ةدح ىلا ةكم نمو م٠ دادشل ىلا ثايلا | ١

 0| احسرف ٠٠١ ىف ٠٠٠١ سردا لمعو حتسرو ٠٠ هاا مد ْ

 5 ليفويتاهدعب غبن مل(" )اخس رف ٠ قخسر 56٠٠١ رصتنأا لال سس افلحو

 هلا 007 عمج ىلعمدقملا ناك (م) ىواهرلااموت

 هل لا رع تاكا ةعر ىلإ [ هب 6 ىح ةيناناويلاةمان ةقردم هل تاكو

 1 امهياغل كما 0 ما ة 4 لاخلا رصعلا ف 20 همام حنتف نع سوريم !

 ” ناعما فرخ ناك دنع رعاش اذه نسوا ) ةحاصفلا نم نورك

 ارد. علا اهتم نع ندع ىلا ةروصلا ىف اهون روصتلا راح 7

 آر دوام لا يمنا اتقومد وبنلا مالكو ةقك نو هير

 هدفرب دع هءاتك ىف (ه) وطسرأ هياع ىنأأ دقو ةبقاثلا ناهذالاو ةرينلا

 . لوقعلا تاماقم ىمسا ىلا .

 ايد لا للا ءاشام نارورشم نانا ميفانالا هده ورمل اما
 ١ ىسو.. ندمخ هل لاقي كل در ثلا ؟ىفتام موو قد واملا دع ن د

 , ١ ىف ناكو () بيغلا لع ىف اظح هل نا لاقي هللا ءاشام اماف . مجنملا (5)

 | تامانالا اويسكو تخون همن: رفح ىاتاواصنا ئذلا نيمجتملا ةلمج

 ليفوت هأ لاش ا لأ ع نم امح:ه4هدقملاىف ن : ١ وراح نا 0 8 معد وعملا 4 (١

 ىاغالا ه١ ه+عاةمدقملا (5) 00 ةيلاوأ 0 هل ا 8 ناك هناو ىورل !|

 "448 جرفل ادا 6 ماسخأو



 ٌْ ناك ديشرلا رفا 0 3 ا راد ديل ا

 | نم لجالا عضوملا نة ىلا اد كالفالا الع تحل ٍ

 5 ا 2 زاكقلا اك ال اياتك هيف كل اهمال اع ا
 ظ

 ظ مام رواسي دنج ةنيدم يف دصر اع كفل رومأ ن هيت 8 _ 1

 1 د:طلاو سرفلا مولع هر ةيزاوملا 8 ند نيمحنملا نم ا هيلا ىويسل

 || اياتك مسلم ز رخآ ىلا ةتقيرط:اوكلسو:ةماخالا لَم هؤفرع امف نأ هلا

 |يعلاقأو ايفو |لابحو ع ديسرإل اهلك ايندلا ةئيق روص 0

 خسرفلاو اخسرف نيرشعو ةدخ ةجردلا لعجو ايتك اما را
 تابح تس عبصالاو ا نيعلا ا نينا عارذلاو عارذ تلأ 0 ىننا ْ

 راذنلا ةقد 0 جاةح امم اذهو )١( ضع ىلا ابضعل تافوفصم نيعسنو
 .كلد ريغو 0 امف ملاقالا ةيسامو اهلوطو ضر الا ضرع ةقرعم 8 ا

 ةنسلا ىف لاهسملابا 5 نم ةروصم ةخسن مجنلا اذه ىنادهأ دقو
 1 نيب هلم مهنا 0 هك هللا نم ةثاملا دعلا اماما ةعلارلا

 كلفلا 0 م مف 0 حالصالاو ةعحارملا نمهيلا جا جاتح املس انلا

 تف ولا اده ف هدصر 0 د .ىذلا

 نيملسملا ىلع هيفا وعرب ئراصتلا نأ ىطلا نع انمالك ى ىغم.ذقلو

 ىنال بردا ل ةماحنلا ىف اوعرب سرفلا نا بايلا اذهىف لوقت كلدكو

 | هنع عرشلاىميىذلا (؟١ رحسلاو امودعيو 0 نوفاجتي ءالؤه تبأر
 )١( يوانقلا (*) الم ىدوعسملا اهرك ذ ١ه

 « طملث/ب 2:



 زم ءأا ىلا مهم داع لوهجول مماف س رفلا ع نم انةءاج فال ادحاو لع
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 | نم هنع.ء بلي اعد درا لا ممل 0 كلذلو اا

 مولعلا نم هاوسام ىلا ممابصنا نم مظعأ ل وح كلا موجنلا تاراشا |

 ل لا حا يف م برقملا 98 ظ
 ظ را رد

 00 1 روع [ضونال نأ لحال تاتكلا نم مضاوم ١

 50007 2 اور" فاك اوكللاو زمبفلاو نسمشلا :لاعتناو

 ةميطملا ةئفنملا نم هناوأ لبق كلذ ةفرعم نم نوكناع اهصخو ضرالا

 د مهتما تاما ركلا مرك أب ف 6 أ ةككم ربلا مس. رق مث كولملل .

 لامعالا عبمج نم نورشابي امو مهوكرو مهسولج ىف () ةالاطصالا

 )00 فر دكللا نمز اودقوبو دامنالا رعا وكرديو موجتلا هب اولدسيل

 تاكرح

 ن< دوري امو 0 قرطل [م 1 ةزيحتماو 2 رحتملا 5 وكلا

 ْ لع نفىلا اومدقتو . كااذ ريغو هما 2 ا اوكلاب ا 1 كالفالا

 اودحاو ناو ءاكح نم سومياطبا ىل ادسمملا كا تارعل 0 ةماحت اب

 نم هنوطيشتسام قي هجم 4بف لوراذانم اع مف اودقعو

 مييفو نومحنملا ا 6 ناف )4( ا تاذب فرغ دصرلل 211

 | راشتسا ارفعج نا يدياتالاو ىناغالا بحاص ه0 ظ

 , نالاقو' 4 ,ةمدقملا ؟4وا/5*86 ديرفلا دقعلا :#) ديشرلا 51 تالرطصألا |

 اال رح لدي © نالوا دنع ةفو ردم تناك اهناوءالسالاق اهذخا نم لو أن وأمل



 ف م١١

 - نوسمتاب امبالا ململا اذه ىفانوكراشي مل نيذلا برعلا ءايدأ نم ةعامج
 | وهو اكو لك 21 م نم نينسلاو روبشلاو مايالا ةفرع» نم

 ١ 0( جايزالا 5 هناوعسلا ىذلا عرفلا
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 8 .عرشلا مولعو ثي دحلا خيو

 ثوعلا ناس نكي نيملسملا ةدعا هيلا توه ىذلا عل وه تيدا

 0 ةءاحصلا نم ٌ هوعمسيإل دإب ىلا دلب نم اولحرب ذأ مالا 0 ىف

 فحصلا ىف هونودب نا ريغ نم نيعناتلا نم ع.س نم مل نيمدراتلا نم م

 سورطلا ىلا اعلا | لهأ عزف اخويش , مهلك اوناكو ءالعلا ىف توملا 3

 ١ قيرط 0 سانلا يف هودجوام لثم ثيدحلا (؟) نونود ا

 اوس ناد 15 راؤالا ةاورلا فاور اذن, نا ريغ نم نكلو كاك دل

 ربان كلاود م) ةكع رج ناتتكف . يئرملا لسالا د

 (4) ريش نب مشهو فرك ئر وتلا ناتو 1 ةنيدلاب |

 نباةبعشو ةماسن.دامحو ماشلا لحاس ن«(ه) توريب, ىعازوالاو قارعلاب

 همر (5) رفعج ىباةفالخ ف 0 ا ةيورع ىنأ ناو جاجحلا

 سنا نءاكلام 00 هياعدللا ىلصهللا لوس ر نع اثردح مهبحصا ناكو . هللا
0 

 ْ ىباقرزلا *#) ٠١ 6# ىناقرزلا (5) هدد 4ةلذ ىححو ا هوا 0

 رك ذو ؟8** هفل> ىحح (ه) ه5*5 ىناغالاو ة1#١5 ناكلخ نبا (4) ٠1١
 هي ا ناك اذ نبا (ىا/) ول ١ هال ةئس هنافو ءادفلا ولأ ا
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 و اذوع1 ديرفلادقعلا (؟) ؟ا/ة*1ناكلذ نا(1) ا

 أ ىلص كوسرلا نعء 3 كداب ميغا 1 ا لوقو الا ءّسم ا امناق ا

 ظ
 ظ
 ٠

 ظ ]
 ا ىذلا وهو ثيدحلا لهأ ةياع نم ناكو فسو وأ مالسالا هيقف كلذ

 ١ لوقي ناكو مهثيداحأ نم عوضوملا ذبنو )١( مهطالغاب نيلقادلا ذخآ ٠

 ] بلط نمو رقفلا نم 0 م م وحنلا بلط نم ننئا نم نان نانا
 ١ نودهتملا ءلعاا هذخأ ذخأ مث (() بذكلا نم اما

 ا” املا لك ثتدحت نأ هركي ناكو ةراهط لع انكمتم الا هه ثدحأ

 ظ : َ و هيلع هللا

 ا نانويلاو.سرفلا ةمكح لعنوملطم سانلاو رصدلا اذه ءاج امل هنا مث
 / ةنايصمالكلا رع عضو ىفةمالاذخأ هللا نع جوركلا نم ابءاونأ ىف امو

 51 وذخأ مث فلاختلا هف عقبو عدبلا هطلاخت نأ ندلل
 أ نمظوفحلا

 ١ ىفذخا نم لوا ناكو عوضوملا دسافلا نم حيحصلا ةفرعمل هلكث يدحلا

 | ريثااقو كرابملا نب هللا دعو ىرازفلا قحسا ونا مهمو هدعل نم
 آ00 0 ايع آلا ثيدللا ميال ديشرااو هذه انمايال ةمالا

 000 رود ةحاج ةقدن لا لع دخا اذإ ناك. اهينماالا ةقداث لا لعدرلا ||
 ع ع ع 0

 اهانعصو ثدح ىلإ نك نينمؤملا ريم اي ا نادودملا ير وهو

 ناو مهل لوقف هب قطن فرخ أهفأم مو هياع هللا ىكص ىنلا نع

0 
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 0 الجت كرانملا 3 و محا نا 5 هللا ءادعأأي متنا

 (؟) افرح افرح ا

 مالكلا رعو ندلا هقف يف نافاؤي امرأ نامامألا ناتهىنريخ | دقو < ١
 نادل" لع را لاا ناقرطتي مث ةمئالا نهاذنم ايف نازك دب لئاس 0

 ءالكلانم حيصفلا ّىبرعلاريغ ىوحن هنا نومتزبو نارقلا قاخم نولوقي..
 لعافوخ 55 سلو ولا مويلا نايشاف 3 نايهدملا ناذهو ْ

 0 اب ةماددلا ىهاو ةحلا فيعض ةغللا نع جورألا معز نال مالسالا ظ

 مماغل نم اوقلعو مه رافساو ماراح ىف مالا اوطلاخ مما برعلا نع

 ”ىبرعلا ىرجم ترج ىتح مهئاروأو مهراعشأ ىف اهولمتسا اانا

 ىحصفلا يب رملا يف لحد امنا ةيمجتالا ظافلالا نمنارقلا ىفدرو افحيصفلا |
 0 : ا هده نم هف ىر داك 3 هنأ ثرحن 09 قياجتلاو لاتعالا قيرطل ِْ
 | راةباغك ردقلا اذه ىفو نيياهاجلا نم ءاغابلا رعش ىف درب ملام ظافلالا ظ

 قواخمنارقلا ناىلا نوبهذي نيذلا اما . نومزب اوف نيرتفملا ءالؤه ىلع

 ةنتفلارانل 0 هللا لع مهم ارتفال ةعفاق 2 دال لهأ نم ءالعللف 1

 ءاياوالااهف راقني نأ ىغبتي ىتلارومالا نم اذهو ممهذم ”ىط تنك ىتتلا .

 اهرمارخا نوكيو ندلاداسف دد اهتائاغ نمؤتال ةنتفلا نال رذحلا نيس

72 1 

 رعد 1 تتار الا

 ريثالانئاوا ١*5 ناقتالاولوكشكلاو هم١8 يريمدلا (؟) ىطويسلا (1)

 6-0 نارقلا ريسفت ىف ناةنالا () مهريغو ١ 4١ ىديطتاو
 0 ا حد تم م تت متت هك ممرض 8 ءد
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 : اوزاحو نادإبلا اودتف أم نذلا كرما طوقسل ةاعدمؤ ةلودلا لع اراون ْ

 : مالسالا ةردقو ندلا ةوحلل الإ مجاعالا ناضل ْ

 0 كك املج ةلماح 6 هقفلا تاب ودم نم ترثع دلو

 ىذلا وأشلا رللا اذه ىو ربك الا هقفلا همسا )١( مالكا ىف ةفينح

 مالا طازتساف يهذو ًاطوااذامم سنأ نب كلام باتكو كردن.أل

 ا

/ 
!| 
 ا
/ 

 ةفينح ىأ تهدم ن

 ىلع الي_ظطفت (؟) هردص ىف هظفحصو ديشرا هؤرقي ىذلا باتكلا ؤهو

 قتشن امف ءايلعلا هنود ام ريثك لع اذن | تباع را: هنحلا م هريغ

 اهنسوُّشلا امهر فسوب ىبأو ةفينح ىبال اهم ماكحالا مولع نم هقفلا ن
 : نعكاوملا هاداحرل ادرفأ دقو (©) ار

 ع 2 درفني بهدم كات كو نارقلا نم ةيعرملا

 01 قمح دما اه: هيف عج 57 5 هل لاقي ىتفلا تيايكدا ظ

 000 0 نع هتملاطم ىلا ويمأ ىذلا باتكلا وهو تهاذملا باه ١

 0000 ل1 هوز ند هاش لاق تدديو ىنال ةيعرشلا فحنعلا“
 ةماضلا لارا فقل دم نا هناا لانك دور ام نوفل ظ

 اركا اماف ثتيدملا مولع ىف اهاع تفقو: ىبلا بتكلا امأ

 اعف هر واصلا تن 0 5 نا زيغ 5 ءامحالا فدا 0 نم
 |[ ووويصسس سس -2-3----

 مد,ا4# هفلخ ىحح ( ”) ه١ ىلاقرزلا (5) ةال4# هةل> ىحح )١(

 هفاخ أ ىجخ - باتك (0) 1١ نكح نا ا



000 ' : ْ 
 | امل ةداعاو ةشحب رد مببك نسمع قاع هله أن قلو ءايلعلا راك 4م

 راظنلا"ّللإ مههيانع نوفالاف م معلا عفلا ناف هنود لااود

 ءاملعلا هيلا مهقبسام لقت يفرمعلا اوعيضي ملو مولعلا نم كلذ ريغ ىف

 م ةفللا نيود ىف 9: ظ

 ااهدس توتو لوصأ اه دعو: سو كس
 مهمامها 8 ممامها ا دقاهي ل راعتلا ىرقديو حالصالا ىف ماعلا .

 !تاوبخ نا تنك قا نال راما للا نم م اهاوس اع

 ظ ظ

ْ 

 ظ ) كا دم رع ءلاب تتتكي نكيرلو مالسالا ردص ىف مهدنع

 ْ 3 اهريثكو : لاك رودذص ف 00 ا صعلا برعلا ظافلأ تت ظ

 ٠ نودبشيوايلهأ لز منوف رطيةبدابلا نم ايطامتلا ىلا وردا ل

 ْ ىلع اوفقو قح عهرايد لالطا لومطاتسلو مهراثا لوعتتو ممارواحم

 .دانسالاوةءاورلا ىار طل كح ىف 2 اهوديقو مهماغل ن هأق رفح ناكام

 | (م) تامالعريغل ةعوضوم ر الا وأ ىف ةنات لال

 | نك نم 1 ةناتكلاكلتب وهون اءع تحيصم قن وورش سانلا لذو 'غ |

 تاروتسدا امو- (4) ةءاشتلا قوراطا دوجول ىيدصتلا رك تا

 لدضاالاو رابح لكالا انتاءاب دحجت 0 قيال ضعل ار ا 3 نأ

 ظ 0 0 معو كا ما ا 0 82 ىنادس ءو

 | ١ها/1#١ ناك ها ةقلح تا 5٠#" ديرفلادقعلا(١)



 ' رغما ةزع ىف لضالاو ناقش 5 2 اردت ف .ذلاو . ايئرو لصالاو

 0 امالع عضي نأ مءاع نب رضنلا ناورم نبكملا دبع لكوف كلذ

 ىو ضعل نع أبضعلا رمت ور ادارفأ الاهعضوفةرماشتملافورملا

 ١ ظفح رم ءالعلا هل جاتحن ناك امل ةغللا طبضو ةءارقلا ىف فيحصتلا

 م سشلرف نال ن< هونوداع ميركلا لارقلا رييسبو تبدل

 | ىذلا دنخأ نب ل ايلا دحاو باتك يف ةعومج ةغللا 0

 أ درسا نرشاتكن هْض دتو هرك ذ ةرصبلا ىلع ما اكلا قف كل ت

 المخد ناك ام الا ف الا ن< انك ّق هلفافلا دمشو ىبرعلا ناسللا

 0 1 ) 8 روح ْ ع ا ةراش الابد 5 اعلا زاك“ 6 هيلغ

 أهلا 2 ةجح هلوق راض كلذلو 1 رياكا ىلا هاك كإذ ف هتاور

 0 وب ا مونم ءاملعلا نم هك عود مث مالكلا ف رهمم 8

 ادد لا ةالوانم (0) نووماللو نيمالا تدوم ناسكلا» ةزخ ىلع

 وحنلا مبملعو شفخالاوءارفلاو 5 )هن 0 0 وحمل لا 0 نف وهو

 ْ 0 ” ١ دبعا؟ يدوعسملا 5 هب رعلا ةغللا قدك سوداق 5 وه 60

 1 ناك هنا لاقو ةرحهلل 18٠١ ةئس هيوسدس ةافو 59*١5 ءاذفلا 5 تقو .(95) عب

 ْ مذوق ْق 0 لا دكلا قانبكلا عم هل ىرحو . رجلا 0 ”همدقتملا رعأ

 05 رع اذاق هول لاك ةرردزلا ةعبل نيد ترقعلا ةعسل نطأ 5

 0 اكل نسل ورد لمحت ناكل ةح هلا رضا اهابا وه ذاذاف :ن احلا

 كاع فوتو زاوتك ىلا وفانو قارعلا



» 0 
تخأب دقو( نر 2 م وأراعبضلإ ةي ةنير لا ىلع 0000 2 :ارفلاالا 1

 | ىن

 ونا مهم«و (؟) مويلا اذه ىلا سل هاياو ىنعمجي مل نكلو مالايف هتلالج

 5 6 هغللا هقد ف 4 "تانك 1 1| تاع دقو ئىرخلا ى 0 3 ردعم ةديمع

 رك ذو ينادو ةو برع ١| مالك هعدوأ دقو هبدأتب قر ا
6 

 هم فاموو داو لاق ل] وة 00 ىف مد تدرو:ىلا تاودارتلا ا

 | ىلا ظافلالا ةعااتم لب ىلاو ةناتكلا نم !رعماوبم ىف اهلاعتينا ةحد

 الا ةياثكسلا نع اهم صقوا]غاكم قدا .دزا لع ءاينشالا ب

ك 0 نمةمو اعمتاققبط ىلههءاتأىذلا ف دولا نماهل هلا 0 مي
 ا .برعلا مال

 نولزما ن ,ذلا بردلا ءانبأ نم ل هيلا رت ناتكلا اذهو

 ا تالا ماوق ىلا“ نواةفاح نذلا ةيدايلا لها نع نو.طقنبو راصم الإ 5 2 0 20 7 1 1 2 5

 ' اناح رادصاو لدرع مال لما 4 امم كك ت”دحو 3 2 03 قر ”تاحااو ماو ندرغأا ذلك ني ةحابم ذك تذحر 7 1

 | ذا اما: كلوا دنع ةحالا-ريخ ءالؤه دفع ةثللا نوكت ىتح نما

 ىتلا ةخالا نسا داتا ره ىودلا مسقلا 0 نيت لاس

 مالك نه 0 ةعطت ئيرئذملا 5 هلأ 0 و 5 و ءاغايلا ١١ اهم قطني نك

 0 هولا 5 ل 3 ظافاأ او هز ةقوسلا ءالك طا كرولا

 )١( دبع نب ديزي مايا ىف دلو هنإ ءادقلا وأ رك ذ 5, هسمعب ناكلخ نا |

 ناكلح نبا © ةكمارللا بحب مال فواز ١6*1١ ) )4اماماذه نيا

  3نة وتدل 0 ا 3 (ه١ -و ءلا 7 0 هريتو ىعمدالا هل ْ

 ظ

 ا كتان ا 6 ةمدسقللا ىف لود ف ىو لا امأ عض وم ريغ ىفو 7م ا

 56 داس ف ند هاثمأو ى رش ز "ل د || راضعالا3َ 4هظ وع 057 ناسالا

 < راو
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 0 2 تم واما اد تملا نانا 00 00 الام د ا

 ا مجاعالا 0-5 م دحين يلا 5 اشد ا الأ ثرح ةندانلا ظ

 .ترعلاهب دابىالادجوت ل11 ولا هي عا رم راصمالا تامل نا

 ا

 7 كلذ وهند اوذاثتو هيف اوعاست اروصقةمللا لهادتعتندحو ىلا 5 ا

 ” اوريشل نأ ريغ نم هيف لئابقلا ةغل. ل درسلا مالكلا لوك دام دع مها
 | ٠ ع مس 4 7-3 ِ

 اا ال را دديفلو . نرخا نغ موق ةغل هب تاتي تناكام ىلا
 ٠ 3 5 ١

 هيدسلا تناك ىتلا ءامس ألا وأ مسالا اورك ذب نأ ريغ نم نكلو مسا فلا ها ا 1 0 - 4

 ءاي_ثالاوتاناويلارئاسو ةيمحلاو ريعبال اورك ذو اذكو م

 يف دحن دقل ىتح هب مهذخاؤذ ن ام مهل قغا عم كالذ ل تاعي

 : ا امعتدما 0 ا نم 55 ل هللا 1 ا و رصل 1

 ىتلا دادضالا نم كلذو رفطو ساج ىنعت بئو مهل يتساك 0

 ىنعع بودولا ناذ درعا 34 0 2-10 ةدحاو ملك 3 52 5 ند اال

 ١ (7) كلذ ريغ ىلا )١( ٠ شرق ةنلىف رفطلا ىنععو ريم ةغل ىف سولملا
 ا ااا يبس ا ل بيب ا ير يي س٠9 7 سل ل سس اسس سس

 ) بتك ىف ءاماعلا ديق (*) ريمح ةخاب دوءقلاو رئطلا بثولا سوماقلا ف )١(

 ْ لازطال ثم هسقن نكد ضيقن هل ىلا ءىنثلا ىنعم يف كيش ى !١كاعفالا ن 0 3 0

 ا لا 05 وربع ع رف كاذ ربعو بايغلاو روضخلاو رادخألاو دوعصلاو نمسلاو

 1 ران عاب نيينعملا ناب 0 ةدحاو ةظفل ل فاصوالاولاعفالاو اوبس هذه نم هذيشو

 اذا دوعصلا بقعا 3 هيلا كعص لف 6-5 نأ الالاف رد ال كاتم ليلا نأ

 00 1 أل هبات رسال نيك ناسي الا ةيعبال لخرلا :نأ مو راذحتالا
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 وعدي دق نيداضتم نييندم يف ةدحاولا ةظفللا كارتشا نا ه.دبأو

 . عطقاو هنادعأ نو نكو هللا رك 1 لاق واف مالكسلا ىف سابتلالا ىلا

 | ع هكلا قع رتم ةنحلاو ددحتو 7 رقلا ار“ : لو د.اعملا ع

 ا ةامدم ريسفت 5 0 | 0 0 8 0 مالا هبا

 تاك ىأعطقو راصنالا م ها ئء ردع 0 حياسلو 0 6

 ضرالا ثراملا اجلا رفاكاو |2 دحجو ع..ج + ًارقومم_ةاولا قيرادلا ءامالاو
 ٠ 0 ع نع م

 38 7 كلذ ريغ ىل 1| ن مشل 0 00 ةييضعلا ردفلا عماد رك الا وهو

 54 3 د َ ع

 نا 7 نإ دس قالو قلل نأ 301 2 زيع نادل

 دقو . نامزلا اذه هحالضا .لمهأ فيك دخلا لك يي ميركلا

 نافرعلاو بدالاو ملا نم م نلاحكرلا رودص تاالتما

 -2 ةوادبلا ىف رعشلا قفح
 جسور دع

 ا روب ف ايلا حو لع ضورعلا

 0 رك لولا لف ا اعبط رعشلا لوق ىلع ردةيوهو الا مهم

 ةرهاملا هلا ١ م 0 ال ةغالب نع هب نوقطمي ةياهاملا لهأ نك

 0 الك نم لزج رعشلا لوقي ”ىعمصالا تع.س كد نارقالا نيب
 ْ . .٠ ءلمم 2 3 . 0 700

 هدام فالخ » ماحسلا هب شالو حناوحلا 2 عدو سلاما هن مق

 نوح دس اع داشن الا لع مهسفن ا نوبصغي معاف نامزلا اذه ءارعش ىف

 فار لاا تدع ل 3 ىدمرنعو . د امرا 1 م كولملا

 ها١#١٠٠ يناغالا 00



0 » 
 ( ل ثيح كَ ةيدايلا ا نع را : تادرعألا مهب تجزتمأو

 039 1 12 قولو هن قوي ف مهبادك ةدشاخملل سلاجم مل

 عاسنا ىلع هب مهبهذم قاضو رعشلا ةغالب نه اريشك اودقف )١( زاجلا

 0 0 د نير دال اع جهتعيبطا 00 نا ىلا مهنذ ةراضحلا |

 امر اناا يوككحو
 0 مهرعاشنأ ن :رفلا اذه ىفةداجالا نيمدتاملا لع لهس ااو

 0و بيسلو رخف نيب مهد دع ةقوردلا 0 بهدم ظ
3 

 مالك ا 5 5 هأ ود اف ههلانو ةوالط ل نوكي ن 2 نم ءاحهو

 (غ) افاكت ةغالبلا ىلا اوناعب مث ةنسلالا ىلع مهمايأ 0 0 (ع) برعلا
 نممهدارفنا لع لوقلا| مق لودرغ اراك | هادملا ن هاودصق مف

 ءىرماأ نا ناك نيفوصوكرا م 0 املا اوداعقنا قلارط رحال ا

 لوةل سيل ئ ءاسنلا نساح را م ا ثيحن ابدل ّ شاعم ف سدع

 نيلزغتملا قرا الإ و 5 فيطل لخدمعو بولاقلا نم كم ا هريغ ظ

 . كود تف

 كادر لاك ار ع نم ذك | ةفئاطلا نع دعا عضومىف فئاطلاو ةلخم نيب ماقي

 هق عمت ب رغلا 0 ا و ل كلو وه يذلا هد لإ يذ 0م 6 كف ُّق

 لأ 3ك وقوسابو 9 نورخافت مو نو رودشاش و أضع مو هعل 2م

 ىناغالا 05( "جه < جة ىاعألا 0 <" ى دج نال 1 5 نوححن 5 ل وصح

 حلا فرطتسملاو ةيزاوملاو 818



١ 

٠ 
 مد ٍ

 ظ ىلجاف ل للدتلا اذه ض: لا طاقأ

 ظ لمفي نلقلا ىرمأت امهم كنأو 2 لتات كبح نأ ىف كرعأ
 تأيملاع ( ) ةسايملا يف ىنأ ثيي ةيسورفلا يف دادش نب ةرتنع دجكو ٍ

  3 3هوك لدم . ْ

 ظ قيسلا البق نانآ سسوفتلا ضيق - هلام عونا

 ةخامسلا ركذب للهتي هنا ثيح ءاطعلا ةعس ىف هدد ىناطلا اح حتفكو .

 ْ .(5) لوقيو هرعش 2 ىف تامركلا)

 رك كلاوت داخالالا نم 2 و ها داع لاك نأ ىلا
0 ' 

 3 رفص هب تاك ام ىذن 0 ىرئاضكبمتقفن أ امنأىرت

 هنا ثيحن ةفيرشلا نساحلا تاجرد يف ءايداع نب لأوم_لا عافتراكو
 رغيشلا تاقباط نمسا ىلإ مقرب اع هب ةرظافلاو ءافاولا 2

 لوقي ىذلا وهو

 لع هندي رب ءادر لوف هّضرع مولا نم سن دن معَر ااذا

 لدلت هاو <10 1) تا انصدم كيت ل اي

 لك ناك ترحم و لاعالو هلا كدح دادس امتنا

 لاوس نك ذ ىف اهنا ثيحت ةدايلا ىلاءتلصلا نأ نب ةيمآ كل 7

 : هلوق تاو رخأتم د مم هذ هل راشي ' 9 8 رولا

 ابقمفاو هلا كرم يفاجأ ةكدنم ننال 0 و

 ١ م8 ىلاغالا(#) ٠١ مهاد رفغلا دقعلاوو 17# يناغالا(؟) ١ م« ىناغالا(1)
2-2-7 
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 4 ١ حب خرإ 93

 ا اهقث'ذ ءرملاو رك تروعلل أمره تع ةطبغ ع م 1

 ١ هل مسني امم كلذ ريغ ىلا )١( توملا فصو ىف برعلا هتلاق ام مكح ال

 . دحلا اذه دئءع هنم ثقنف لاخلا

 1 دعاخ قدا ىفو عبسلات اةلعملا ىلا ردشلا ةنالب تهننا دقو

 اذ راقبشلا تحاو لوفلا م م ا نيمدقتاا لضف

 ا ام ةغالملا 7 ط ىلا | م 0 ىلع ةمهلا ولعو هلا هما ىلع كدي

 ا دشنا ال ةزاح نب ثراحلا ناف رئاثءلا نيب الاجرا اهيا مهداشنا نم معن

 رد وهو هفك مطتقاو اهدشناو هسوف ىلإ 5 كون 2 و نس ور#

 رعشلا ف مك ]نك د كلذ نم م رباظيف (*) 0 عرف َىَح بضغلا ن

 ْ نالآ هع اك علا أ ةعيبطلا ٠ نم م هءالقنال 6 نيثدحلا ن 0 عا ص سس

 13 ءادحت ا بترد> ُْى 00 م عم ءا رع م اناكبد

 ' اعلم 00000 لوف هودشلا اذا ىتح كلدب 7 هيلد هللا

 00000 د راسالا كينأو- . العاج ةنك اممانالا تل ىياتس

 ١ | مهمايأ قاضي أر مشلا ناقي "نك ءاسنلا نا مث (4) ةوبنلا مالك نم اذه لاق
 ” | |هاتلكوءاسنلاو ىلول لشثم لاجرلا نم اريثك ناضف دق نهضعل نا ىتح

 ش اور 8 ةعاحشلا فصو ىف ليا ءالك ن م تدحو دقلو ىحصف ةرع ا

 (5ر1*4١55 ىناغالا () ا١ا/لمجح ىناغالاو ةدسع 9 (") ماله#١ دقعلا )١(

 | . ع دا 95 #١٠١١ ديرفلا دقعلا



 (1) اوقك عادمالا نم

 هنع قركم نابرمملا ريتك ويا

 ف لك ىف - ةحفمو هانم سلا 1

 لو 4 1 ا ا ا يلف تجرم
 ٠
 ظ
ْ 

 8 ) 8 م 0
 نحت

 او تت

0 

 سوس فارغ لكد د او ا رص 0 عولط 0 د

 دم كاكا ميناودا لع نوع نيك انا عرق

 ا 6 0 ا 0-5 ل لد و امو

 0 ع ىو ا 3 لوقتو

 مازن هلا كم دجلا ىلا.” مطب اود موتلا اذ

 ادعصم ىذم م بابنم ميريدا قرشا ىلا 7

 كارل هتلأق تدل ا وهو لوو

 نان ضار ىف. هناك هب ةادملا متانل ارخص ناو

 لاجرلا نمءاملبلاةاماسم ىلا اهعف ري (؟) ريثك ىش مالكسلا اذهلاثمأ نم 4و

 لوح ظ 100 ثدح لا لالا ضألا ةعار ف نودع 0 دقو

 بابحالا عوبر نورت دبو نيطلاو ناكرلا نوفصي ع ةغالبلا .

 ع دوبع نم مخ ىحكم اف أهايا مهبطاخمو اههوسو حابرلا ةيفعنو ْ

 مهفوقو ىف ةبابصلا نمممولق اخت امو رايدلا ةشحووقارفلا لانوفصيو

 مسج دقءلا و154١ ١5 وا ةععحو مج#عت ىناغالا ؟ ١1/1 1ىناغالا (0)

 ؟ه ىديلتالاوةسامملا ناويدو



#» 7 

 نورءامىلالالهتسالا اذهنم اوصاختي نا ىلا(١) رايدلا لالطا ىلا سيعلاب ظ

 مهتم ريثكلاه يف قي ط أطحا ىلع نكلو بهاذا نم 4 نرد ايقةداشلا ا

 ىلازور.:سيف مهعلطمىف ةغالبلا#نوطس وت نيذلا الا ءادتبالا ةغالب دعل |
 لع هلثع نولاز 2 ُُ اي اوله نواف نذلا ورا كا وحنا لع تحب ردا

 0 07 رس يروا لام لع رذن تكل ةاجضقلا نست ةقالب

 ن« ميعضومو دكا عمت 12 نومدقملا مهو ىايذلا ةئانلاو 5 ظ

 عبدو ىناعملا لمدتلا حورقلا ىذ ىلع ىاغ هنا الا () دحاو ةغالبلا

 707 لاسلا هر لعو ةعاربلا يف لاسوت الا ةفياتلا:لعو تمول

 نيذلا .بردلا رعشا نم لث- دقو لوي ىعمصالا تعمس دقو:ظافلالا |

|| 

ٌ 

 براط ادا ةغلانلاو . بغر ادا ريهز مما لاقف ٠ بررغو مكرعش قرد

 0 را ركع يفراالاو نمدلاو راغلا تيوب ماعلا ادا

 0 00 د الان عا كج تلا نود للحل قفرلا تاوسأو
 يدار بدلا كلذ لصف © ناك تيح كلا طقايم ىو الكلا مهعاحتاو ١ 0

 ىعدتس وهوح ولا )!فرصن:وبولثلا ةوحم ليمال 8 رشلاو ةباصلا ملاو لح و١ ةلِش

 0 2 رس هللا لعد | توللاب ط ا 00 5 5 7 سنس انآ 00 كاما

 عابس حالا 4 لا اال م ق”وتسا اذاف 0 ا ب ا ب. 0 دايعلا 2 0

 ررةوليالا 0 تعتلاو ل 0 روش ف نحدو قوقحلا با فعَو - هل '

 اسال 2 اسر :اناكلا لع هنعف عيدملا قا ملا قف راكملا نم هلانام

 اوما ٍتاتكوقاغالا (*)# #4” ىرضصحلا لئلا لخةلادزذو كيزحلاهرذت يف



 ناو (1) بحرا ذا ىتعالاو ةنكرااوأ ةرعو بسعادا رشا ١
1 

 0 ف للزلا كعم ني صضعل لع مهضعاءارعشلا ليضفت ف 35

 (0) لوقي ثيح رخفلا ىف ةغبانلا مالك ىلا ومسيام مهتايبأيف ءارب
 ل

 لئاتكلا" عارق نم لولف نوب ” مهفويسنأ ريغ مف عال
 (م)هلوقب مالكلا ل وضف نيحداملا نعقل ادقو جدلا يف ريهز ةعارب ىلا الو.

 لبق مهئابا ءابا هتراوت اهنا هونأ ريخ نم كي. ناو

 ىل اللا مذ هتقاعم ىف سيقلا ٌورما همظن ىذل فصولا لاح لاذ

 6 أهم ل نوحصفب تارابع مهسفنأ ءاغلتلا 0 دف بهذلا رود قا

 نع اوكف: مل برعلا ناذ تازجعملا يهذم يهذ ىذلا همالك نساحم

 تبهذو مال هال روح نأ لا ةيبنكلا ىف ل 0 امل دوح_لا ظ

 د مدا ا ديس ىلع ىلاعت هللا مالك ن م لؤ اع رعشلاةحاصف '

 ا هيلع هللا لص ا

 قفاخ

 قاد ا بهادملا نقف قرصتلا لا هنودعت الامضصوو

 نم مهل ناف 56 هم ءالؤه ة 4 -ةبط لود كك ذلا 0

 فصو رح> ن و شح>ولا فصوب ةمقلعو ليخلا فصوب د

 نم نيمدقتملا هنالثلا 4 هقيط ىلا كر موف لحلو ١) كلذ ريغ ىلا رمحلا ظ

 اذه اب رك ذ' انايح انامل نات (ه) ىدسالا لد ىلا

 يناغالا (4) ىناغالا سر ٠١ م5١ ىتاغالاو هؤ١ بدالا ةنازر> (*) قاغالا ١)

 ١ ؟ ٠ 9#: ىلاغالا 6 ةم#6
 ميسا 2 حج علك ص عج ع م يع با دج 3 سم 2 جت ص جمس ع جو وع جبجمل

 008-2 د



 هك 705 0

 توعلا هتلاق 6 0 وه 7 7

 نر عم انا. لاولزتت 1 انتداع لكلا تاقفناعطلااولاق ظ

 ا 0 0 0 رس دا ١
 ا ند اديهو ناهدالا لت مجعل ىذلا بيرغ لاب ظالالا ل رو

 ع 0 ودي ساثلا ضمن ناكناو نيياهاملا نم هريغىلعو هيلع هبيعت نأ

 000 1 مب النووم ثيح تملا نم ةماللا للا

 ٠ ةةراشحا ف رمل

 531 لوه 0 وذاك ولع نإ فدقتأل نييمؤاسالا ع ف تدحو دقلو

 | صضوخالا لثم ةغالد 1 نساحمب مهل ف رتعن ناعصب كل ذل اهاملا لهأ هيف ْ

 قدزرفلاو ربر جو ىناطقللاو ةعيبر فأن ير وكيت نب 00 ةمرلا ىدو
 تنس صا دف تب

 ظ
 00 ند م نو عي ا 0 ار رح كلانا رع ريع ريتك رمكو ليجو لطخالاو

 ١ ىرتنااعرو نيياهاهلا نم ءاغللا رعشىف الا هدحنالام ةوالخلاو قنورلاو

 هدا ةلفرا كف تتيح ليد م اوناك ىتلا سهاذملا ىف مهضعل

 وع ربح تا نب نا مالك ىف هيا 1 ظ

 0 0 ل نرطم اتفايساو ىحضلا فن عملي ر ملا تاق 58

 ان 0 وش ىدلا قدررفلا ردش ىف ردعلاب ناثكس الاكو

 0 الا رع ناو افلح نو ريف ان نأ سانلاا ير"

 ايلا هدالوا دقف 05 مف 2 ىلا لدا هدمصق قف ءانرلا مجونلاكر ْ

 لوكشكلاو ىتاغالاو دقملا (؟) ىتاغالاو ةنزاوملا )١( ظ



 ظ

 ظ
 هك

 « 7 و»

 )١( روهشملا تيا اهتم نمو“هلء قو اريخم آلاؤط
 منقتا لياق ىل درب اذاو 2 ايفو اذا ةهيعار لسلك

 ٍ 69 ةعمبر ىلا نب رمعو ةمرأا ىذو ا

  ةوذع عم ةعرابلا فاصوالا ن م ءاسنلا نما رك ذ ىف مهل نا ث 2

 ري 3 ءارعش ن م كح هلم ا 1 كفلاو هدوحو ظا انيالا
 1 و < كاد ريغا لاك نامدقتملا ةنالثلا

 ظ 0 رعشلا نا م

 ل الامالكللا حيصفىفىلاملا زاربالنيياهاملا نال يف تناك ىتتاةغالبلا

 يلا تح م قاما لواتتو ةعرابلا فاصوالا ىف ةتنعاطخم

 م ىلا رطاخا ةَعرْشو 8 تفرضتلا ةعش نم نيندعلا ندمبل د د

 الك نأ ىف لع نيمدقتأا تاقيط ط ىف مهانبسأ مهمايأ ترخأ 2 نأ الول ام

 < 2 لا ا ا ااااطا عهدا حاسس سس سلا

0 ْ 

 نا كلذ ىف مل رذعلاو نييلهاحلل ناك ىذلا عض وملاب ةحاصفللا نم سيل

 ماك 0 ومسيل ظافلالا نم حيصفلا متلي ناكامأا ةمدابلا رعاش
 ناسالا لاف مويلا 5 ا ا هه 00 اذ دا تاغللاوءارعّشلا نمدريغ

 ظ نياعا ىلا ءاكلا رطض ةاقوا نا ئدا ورعد نارفلا هب ل ]رم ىذدلا ممل 1

 | اعل : را ةفاك ىف شار و ُهْعل دح وتل 5 ريغ 3 )ام لضفب ظافلا

 لوانتىلا هفاكت نوددهريغ اهملا قبسي مل ىتلا ىناعملا عدت ا بجو

 086 اعرو هنامز ءا رءعش ىلع اضف ىناغالا تحاضص 600 21 !(1)

 ا ةياهاحلا ءا 0 اع سَسلا

 29922992 02777000 ملا



 تر سقاس جس سم همس 0 ع ف

 ا
 آو

 5 تدمح 0 1
ْ 

ْ 

 |١ ىلا امرقأ ثالث تاقبط ىلا (0) مالسالا ىف رعشلا مستني دقو

 ا رعشلاو كلملا دبعزصع ا 1 : مالسالا راخخ نءاهدمأ ةواديلاةحاصف '

 رعشلا (ه) ةغينوهو قدزرالاو ربرج مهو ١) مخ نم هبال ىف كاذن ذا |

 || ناكو رمملا فصوو ١( كواملا حدم ىف ديجملا وهو ىنارصالا لطخالاو '

 أ عدلا ف هلوقب 9 اعلا لضفدقو 5 مولع مدقملا 1

 ظ حار نوطب نيملاملا ىدنأو باطما بكر نم ريخ مثسلأ

 )م( بيسنلا ف هلوقو ا

 ١ ظ أنالتق 0 ممم انا لا نيل ناو

 0 اةاناهاقاخ هج امرا هكا دال دلة مرح
 دجن لو ةبابصلا لهأ ةقر « هيلا ىهانتتت ىذلا مالكلا نم اذهو

 ع ارا دقو 7 ليج 0 | نإ هل هدعلا

 (؟0) ريثك لو رعشلا نهاذم رم () سيدنلا ىلا اعطقتاو ||

 )١( ظافلالا نم سررغلا نولمعتس ءارعشلا نأ 4١ه« ىتاغالا ركذ ١ كلذو ||

 0 شاعم ىف
 - . : تمسح حوحو د #٠ حش ل شسفي «.٠ لاح تويم كاع اضن

 ءارعشلا نم كرما فاعأ ممر رو رسما قاعالا 0 :(ةغشرلا نمز 1

 ١2025 قاغالا (5) ١50/1 قناغألا (هز 5419 ىتاغالا () ةيدانلا كغ ني

 دقعلاو ١#" ١ ناكلخ نباو ١١١ طاوطولاو عضوم ريغ ىفو ٠١*”« ىناغالا (0) ١ ظنت رباب ا اهي دا 7س نا سة يظولا ةيسر 24. + ٠ ترو اة كس اح

 ديرفلا دقعلاو لوكشكلاو ه54*8 ىتاغالا ى) 4 ةنزاوملا (4) ١# ١6 ديرفلا

 فرطتسملاو ناكلح ناو قاوسالانييزو ناعالا ) .) ١7 دع

 هتقت#ة اكن ناس ل لا



 ظ
ْ 

 م نم ةلشإ نع ىبام مقال ىتاو 1 ا تواوش ا

 انك اهرك د ىنالدرا

 ليج لوقبو

 اياىكب مالا ىبتسأقوشلانم 2 ىتنأ ول ىتح أب اب مللزامو
 انلاق لابللا لولع الوءاواس 7 انكي ىلا نت

 |لالر عال هنبم نساخأاو ”:ئرشا رت ا

 | 0 ةنواك

 ىلبق هلتاق بح نم 00 المد 5 ر له امشع اهف ل ياخ

 هلق تاياإلا لوا

 لعبا تاسات تدنأوأ نها ليستسر سدا وم 7

 | 0 صوحالا لوقالا أ قهرا 0 : كلذ نوسيدس ضاتَلاَو

 27 متى دا انتخب قذلتلا محف اهئاقلب فتثم ىلا تاقاذا

 كل مدقتت نم هؤارءشو هللا همحر رفعج ىبأ رصع اهمناف ةينأثلا ةتبطلا امأو

 نمرثك ا اهوارعشو ةكماربلاو كرا نز ىف ةثلاثلاةقيطلاو . 5 2 ةحا

 هآرتس نانا اذه لعأ 0 مهو ديلولا نإ

 6 الا 0 ىلا هرعش ىف عطقتا هناف ةيهاتلا بأ اما

 هاي<؛ىاعالا( م ؤميج# ىرمملاو أ: ا كي رفلا دقعلاو قاعالا (1)

 س1١ ىلاغالا ()
 تمت تل ل



0. 

 0 0011 زال لماع دوز تب فال اقرأ توح ةزوحرأ هلو

 لوق وهو « باب.ثلا ىف ةنجلا اور ه هلوق كلذ نم ةروص نسحأ ىف
 نرع جرخ هنا نولو, سانلاو )١( ناسللا هرمي الو باقلا هلبقب

 2 كلذ را ل ع خا هاا 0 م نزو 0

 مالكا فوتسي مل لولألا نال مولعلا دعاوق ىلع لواطت, نك هيف ب

 نم نييضورعلا نم نان رادتلا را 00 رمل اذه اده ىف

 0 28 ا دع هولا نم ةيهاتملا ونا ناك دقو () رك ذءام لع هيف داز
 11 دعملا ىلإ .ةزمأ لآ مث (2) رس ىفاالو رس ف ةقراشي 1 ثيح

 .(ه) لومي نكد أيندلا نع هييمت تيرعو ا وعلا لدم

 1 ديلي نييبلاةذلا نم. اهقئاذا تنا مين لكنك

 ربك ديلا ردا 0 هيف ود 0 هل فصيل هيلا هأعد اذا راصف

 الوعي هنن 0 ننالطل من كلذ: نك ادساا كييف ١( ( ةظعوملاو ١

 1 نا كش ساو الوب ةلاعو »دي 3 لل ٠

 مالا نأ تهد داي ردعلا ىف هيعدف ناف نتاؤن و اامأو

 الل ير ا وة دانلل رك ذو رهو ل وذا هكش رج تحب امرك 1و

 01 اك ف هيلع سل 0 ويش 59 كاولملا ةحو م ن< أ

 هيام اا ج01 قاع دا( 536295 ىددوعسملا (5) 12089 ىاغالا (0)

 ىشوطرطلاو 2٠" ىرخفلاو الو5# رثالا ننا(1215** ىنياغالا هز عع#اا |

 لا ا كلا يلج و ىديتالا از لوكشكسلاوب



0 
 3 2 720 9 دواس :

 ا

 م4 5 4 ع

 )١( لوقيف ةنلاو ةرخ الا ةيهاتعلا وا

 هتنن نم رمصاام ثبخو هررت ىف ضيا م 0

 هترذل اداوق راو ١ ةضحتلا ف مدا ل لع هأن

 09 0 ض رعءم ف لو 3

 داقرلا ع نصل انوءاسف اع قداس لاط هلل

 داع دع 0 رصاعلا ع هورق ف "كلت ه لاقو

 (©) رهخلا حدم ىف لوقو
 مركلاةنبال كتافص لعجاف مدتلا ةغالب لولطلا ةفص

 (4) لوقو

 ْ مما زمسلا ءادتعاكو "ا مالظلا ىراس ىدتهاف

 . هل .تراط 56 ةديصق نم (هز) امل | لع ةمدانملا 6 لوح

 ا ىكمالخا اري صفت هلو و لا م 1 خ ىقساف الأ

 3 لوقو
 قساوفلا ىف هك كلذ دع درا يو مادملا لآ ساحل

 (5) 7*5: ىرصحلا ”ر ٠٠٠١ سانا مالعا (5) ١١5 سانلا مالعأ (5)

 ةبازخ الز 5 بدالا ةنازخ (5) هريغو 56 طاوطولا هز 277” يدوعسملا

 ه ./ندألا



 4 + و

 ش ءايلؤلا ةلالغ بيج قششلاو ءامدنلا نيعال حابصلا مك

 )١( دحا هيلا هقبسي م ام اهةصو ف لوقبو

 00د نا ءايتش ناك هدس ءارفص جملا لبق ءارخوا
 ظ (؟) ارش نم رودصلا حارشنا ىف لومتبو

 ظ ليحر هردص نم ةمه اعد ىفلا 0 ةابللا و 01 اي

 9 مالكلا ةفرو روصتلا لاج هيلا مل اها ف كوش

 نماالا لك اقف امانشلو رمخلاتقارو جاجزلا َُق

 ندكلو حدقامم كو حد الو رخ امناكف

 020 اللا ءاءايشو واو ايحرو اههمط تذو اهتافص ف هلو

 || هب ظح ءارعشلل سيل بدأ ىلا هيف عسو ام (؛) قابتغالاو حابطصالاو
 دنع دوت ريغ ةيهدم ناك نأ ردشلاب ف ةرادتنا لع لدي اممادهو هلثم

 ١ هرعش لضفأ يناو (ه) ةقيق> ءارعشلا رعاش ىدنع وهو حالصلا لهأ

 ا( 1١1 0) بدلا نم ةملاس ابلك هدئاصق نآل ةيهاتتملا.ىأ رعش لع

 آ070 الة را: ناعمو ةفيطل تاجا ربجتسا هل تناك ناو هناف ةيهانملا |

 ا تارو ل رك ذ دقو (؛) درابلا فيخسلا تيبلاب هعبتي مثردانلا تيببلا |

 01 دكلا ادع نا ناكلح نا رك ذ(مر ةكتكتلا (5) 08+ عدوعتسما )|

 دات لا تاي ديرفلا دقعلا حاصر ذ 260 77*259 ىدوعسملا 45ساونىبأل |

 | ىناوريقلا 5 هبف مهعبطأو زعشلا ىلع سانلا ردقأن م ساون ابأ نأ كلاثلا دلما نم |

 ١م. ىناغالا 77> ناكل ناو
 اس كدعصتج رتبت علل ححص جل مس وص ع عجن يعمل يهيم لا ممم - سس سهل

 000 هاا ا متاع ترم لمحو واول تلوح حو ا و لل ا ير دال عة :: جد دسك ١ -همب 2 يره بسمج رح بحسسم اسوم ا وم ندم حس ماحب جم ح >
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 اموب ةيهاتملا وباهب رههلا هنوناح عل تنك سيطارقلا ترد

 5 دبل انه ىلع هراظن عقوق ساو' نحل ناود ندنعو

ٍ- 6 2 | : 
 ندا م أهم 0 مام اهمغ ا يل 7 قل

 ىل نوكي نا سحا ىتا هللاو لاف ساون ىب ال. تلمت تدبلا نأ ىتلاسف

 . هلوت ىلع فقو ول هنا ناذاو ها (م) :ئرعش فصنب تديبلا اده

 (؛)دحاو ىف ماعلا عمج نات رت رجم ابك هللا لك

 نيثدحملل ثحا 0 وهو هلوق وا

 أح رح لك و سات كذك دوج ةلفاغ ريغ ع رهدلاب 5-56

 ١ ةكماربلا سلا يف تخون نب ليعامسا تيقل دقلو . كلذ لدم امهمف لاقل

 1 ا صضراعلا 0 لاف ءاركملا ند مسمر غ كل ىرح دقو

 1 اذه قدا 0 ا هللا وف ءالعلا رعشاو ءاودكلا 0 ميشال نا لوَق

 ٍْ وه نم بدالا لهأ يف 0 قآل ساو ىبأ نم هش لاقي 7 يرض

 ا هل قلعإ . راكم نم ءاودكلا ف نتساو هب هم ءىش لك ف الع مسا

 | ردشلا لثم (0) نوزو» هلكه مالك نأ مهماع هلضف قيقح ىف كف

 ٍ 2 0 هعفر ةعيبط هس ف راصو هتكلم هردرص ف 7-9 ىذلا

 | ا معلا بحاد ا 00 "١ هديا كا نءا 20 دادي عراوش م 6

 اءاهم اج حت ههلوق هني فاكا زطقلا لربأو ةرراسلا لاس الا فت

 نين وطورطلا سر “ ظعاو اط

 ناكلح نا

 ٠ ©“ فدالإ ةءاز>و١٠*ةمسشلاو ىناغالا ١26٠٠(,



 0 ديرفلا دقعلا باتك نم ذوخأم انه |

 000 هوا 214 ظ

 د ا رفعلاو 0 5 علرصلا ب تملا كبل 1 ْن ا ء,ا رمشلا |

 تلا لهأ عمدلبم ن اد اح 0 1 ع ظ

 لإ ءاذللا ةرماع نعايصقم ةلعح ىذلا وه ه يهدم ىف رعشلا هلوقو |

 هرعشل سانلا كاسمتسانم نور اوناك امل هيا ةدجو. مهسوفن ىف لعج

 هالاةدمدق دمشرلا ه رغذ دقلو ةغالبلا رردب ةعصرو 0 عدبأ دقو

 ارياف كولملاءاربك نم كلغ رغذ كق ا 6 اللا نم رسعجك كلذ لع

 :ةناملا تلا تس ا[سإ لاق هيا
 ع ) ع

 اال 0 كو مدع هيفستس هلع جدع هلادتسا#ف هيركف لمحات ١

 مادا ىلا نم را صادر ةليقلافو لملم ةدليف

 0و ا ا امل موصل لي عرملا ل
 ساملا ىنب اي كلذ ىلوأ . مك لئاضنلا كماكتااذاو

 01 قتيلا هناسلج ضع هل لاو هتهيد هعيش 5 ديشرلا سحمف

 هل قرف ابحت ةشم ىرتسف هنحتماو )١( سانا رعشا نم هناف نيئمْؤملا

 اندعنأ هل 0 مث تدلع 0 بداالا للا لولا نم هك يفو 8

 ادج ةنسحاملا لاقو خراتلا ضرع يف تايب أ ضعب مه 5259

 000110 ع ريل لود ناك قاطلا نالاتو تارأ ةلج اضاأ يريمحلا رك ذو

 6 00 عؤفرلا لغذالا للح 2 لا 0 . ىيدبلا ماع 2 |

 هتامتن ١ امو ن ل نا الوقاغالا 0 جرب 00 سانا رعشأ) نم و



 صم مس مس مصحح أ -. بس لاك مسلس 20

 ' ا ها رو 00 000 2

 | عرش منو بدرعا اند ع م ىباف كلذ ىلا ةح اهلا مو

 اهتيورىلافلحولاا هيف لوقت ىتلا هل لاق ةديصق نم غرف اهلكو داشنالا ىف

 . هلوأ ىذلا رعش ةديعناف فما

 )١( لح ذىتتناقدنعنماباطتالو ىل بق ابرشنال حارلا ىلع اربدأ
 :هلوق ىلا ىبنا اذا ف

 لول ىف ظيقملا دفلك تدع كرا ُهباَوذ أنما: كيلعامتا د

 لك دلو ع ل ل ا كح لاتو در كف

 . هليبس ىلخو ةزئاجت هل رمأ مث

 ةيسابعلا ةلودلا اونيز نيذلا مهو ءارعشلا رمشأ ةثالشلا ءالؤه

 ةلهاملا قمز نور قااسلا لصفلا ف مهر رك ذ مدقملا ةثالثلا ناك اك
 بعص م ىو ىفاملا ل انه ءاردشلا نم مه ريغ 0 0 قتيلا د

 00 ن تلصلاو مه ريغو ىوطعلا نمحرلا دبع ىنأو ضيا ىنأو

 هيفوبكرم م ١ ىذلا لوقل نوءدتنو رمشلا نونش نودرتدت 7 ا

 . (؟)مهلوقك محعمفرحامأي . ىلا ىلإ تاصقلا وبطن نأ لا ه ريغ

 لصولا 0 ءاد مرصلاو هد در 0

 مهلضف امهميب عاضف ديلولا نبا سمو ساوت ىنأ مايآ ىف اوناكدق مم! الا

 نو رح
01 - 

 ةدّضقلا هده . أ تابآ ةعبس ١/5 ديرفلا هقعلا نم ثلاثلا هحنلاف )١(

 ىناغالا (؟) 54*٠١ 3 ١



 3 لالا ا

 0 اذخا سلاحم يفر 5 مهل نكي مو

 “© هحالصاو و ءانغلا )

 ىضقبإم ءانغل نع مالكلا ن م ةفلاببلا و ف ىعم دف

 مهدنع 0 قاوطأالا ا نم نوعتضلام نسدحو ترعلا قوذ ةحبضل

 0017[ دو كالاموناكم اهو زرع ناو رس نا(١)ر مدمر

 0000 22 تب رلا دالي نم ىرقلا تاهمأ ىف هدمموءاتغلا لص ناك ذا
 هدهو ةماملاو لدن ةهمودوىرقلا ىداوورببخو فئاطلاوةئيدملا و

 تاوصالا ةعانص ىف ممكراشيءاسنلا تناكو ()برعلا قا ا عماجدالبلا

 ال0 11 نسخ ا تراصا نا ىلإ مقوملا ءانغلاب ءاليملا ةزع نريف غبن دقو

 ماغن الا و ذل قاف تدتحاف ةئار اذ لاقب ةذاتسا ا[ ناكو (©) :دوعل ظ

 املا 1 5 تدع ةيسرافل ملا أنثعو طمشاو بنا رساراتللا دي 6 1

 علا ساوط روم 30 ءاسألا ءانغ 00 ا 0 ا

 /ه) هلو 5 هعنص نأ ىل عاهل ى ءام لوأو (4) جز او لمرلا عنصف

 0 0 لا نار دك 0

 سانلا نيب هرهش أو 6 ىسرافلا نه 0 ءانعلا ميسم نا ىغ 7

 ةرونماةنيدملا يف دبعم رراظنأ ىلا انئانغ ىلع دوعلابب رضي مرسنباناكو .

 ةعيدبلا تاكد نم 0 ةمحالا 0 زاو ةالصلا 0 اك د

 ىناغالا4) ١١5 ىتاغالا مر »غ7 * ديرفلا دقعلا (؟روم#١ ىناغالا )١(

 ممحب . م ديرفلا دقعلاو ١مى#”فرطتسملا (51 4٠١" 4 ىلاغالا (ه) هال#وه



 اما هسا
 ا ا ااا 5-5

 ن رصاعملاوددامز له | نمهريغ هيف لضفام
 ا 00 ءان الا كلت رعاش ل وهي هيفوهل

 0 كم عل الأ قسللا تن أمصق أهو 1 هدعل و رسلاف سنوطدا

 ا 09 ناد ل نع م اذوخام ةسوافلا" ن 52 هلقن لبق كا ناك دو

 خا

 ١ ةناغلا نوحللا 8 0 هومياطيل تاك ا امتعحاو و نع هول 06 ْ

 ظ 2 ّ لا فاوطالا تداعى داس ) رفءج ىلأ ةفالخ يفدوب رع

 | نمر م ماانولصب ممسحأ م ىلاةغينلا ها وعمل وع ءانغلا 8 2 ىلا

 ظ 00 : ل 0 الل ١ ةعانتتملا كه 0 نم 0 أمو لامر ف ند

 1 5 ا 5 - 3
 ْ تارخالا و كيث نيه ناللالاو ٠م ندا مهب ا و 0 دارفنا

 ظ اق )هز ليقثلاب ديعمدأ ردا نامل مد ريغ ناطأ ف وفن, ىت , َحح ا ْ

ِ 
 209 باصنالاب ىيصن ١) داو 5 ”ولان ىداول | مكحو له مرلا 2 رس

 ع ىئروخحالا نحال الار لصوأاو 0 ناب ءار وعلا ىلإ نا 5 ظ

 هك ادا اينغمدجا ل ثيح اءيمج هيث 3 وكرتشيم اذ ل و 2

 0 اوحعأ امالخا ن أه هنوأو 0 ا 0 هم ىلا داغأأ و و(ه) ل هرلا ف. فخ هلا قغل داك

 ل ا 5 مك 1 ىلع 0 ا لهأو ءازمالا نمو

 ةزاحال ريناندلا رد جرخت 7 - ةعان دملا تارظ اذانل - هم وأ حرف كك

 كيرعز 3 ةيدأم ىلا ىعد دقو ىعلا نينح لئس دلو مهن (9 ا

 (4) م56 ىناعالا (©) هالا١ ١ ناكل> نبا (؟) مح *١ ىناغالاو ةثاين نبا (1) ظ

 قاغالا 00700 252 هب ناعالا 50552 ةءان نبا ظ

 | همه1#4١ قاغالا (وز سوم ىاعالا (مزأدحع م
ٌ 
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 اق 1 ع مى كاف 00 رحالا د م ةحاملا 0 ْق

 اهب ىلغا نأ ىتومولتأ 1 اعل نس

 لورمتمو محلل 00 1 0 اا ةكمارلا اارعع ربظ م

 هنباو (١)ىلصوملا يهارب ا نيزغملا نم هوهرق نمم ناكف بدالا لهأ مييلا

 ةأطساو ئ لإ اع ا 1 الا تدل نم لياح 01 |هو نوسا

 نحللا قحسا ونا ع دقو : تار مه شانكلاب ارح ناحلالا نم

 ذخأملا ةيوعصل نظي ناكو نيذغملا نم دخأ هيف هكرشي ل ىذلا ىروخاملا

 عم هريخو ىبصوملا مهارإ 1 د هك ا كا نحو 1

 م عراد ةميدق اهمال ماقملا اذه ىف اه كا نإ تر حاف سلبا

 ل انريخأ 5 اغالا رحاص لاق تقول كاذ ف ىانلا ثيدح هل 00 00 م

 0 211 ]1 لاق مهاربا هدج نعةيأ نع قحسا نب داح انثدح لاق ديزم نبا

 ”ىراوجب هيف ولخ ال بيس الو هجوب هيف ىلا ثعبرال ةعمجلا يف اموب ىل بهي نا

 تقاف لاق تئش ام هيف هلاف هلةثتسا مويوه لاقو تيسلا مون يف ىل نذآف ىناوخاو

 ىباو ترماو هيلا تحيتحا اع ينارشو اعط حالصا ىف تمدقتو ىلزنع تدسلا موب

 0 طا 2 وا انف دجال لع نذايأل نا هسلا تمدقتو باوبآلا قلعاف

 نافخ هيلع لامحو ةئه ىذ خيش انا اذا ىدت نيب نددرتت يراوحو ىب نفتح

 اورو ةضمب ه2 هدب و ةيطال ةوسللو كا 9 لعو 8 ا ناضل ناريصق

 هيف 0 0 هلوحدب ىن ءاحادف زاذلاو 8 تا 8-3 قى هام حو كلطلا

 ع ىلع م 00 د هو 2 وب درطل تءمهو هلث» ط3 ىناخ ادام 00

 00 بو 00 ة. داس دخلا مث سلحف سواحلاب هنرماو هياع تددرف مالس
 ع

 0 001 نانلع نار طو بحفلا نم قام لس قح اعراعشأو اهمداحأ ف

 1|]1|]1|]1|01|1|1|11|0471111]ذ1]ذ]1ذ]ذ]ذ]ذ]ذ]ذ]ذ]ذ]ذ]ذ]ذزذزذ]ذ]ذزذ ]ذ]ذزذ ]| ]| | ]| ]| 0 0000000|ا|0|ز|ا | | ز ] ]| ]| ]|] |]|]|ز|ز|]| ]| |]|ز| ]| ]ذ ذ]]ذ#*آذ]*] ]1 111
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 وهنام لاط دقت مانملا يف هيلع الا ىذلا وه سلبا نا ةغادحا ب

 0 عادبا مت ىل ع نالحالا قيسلل ا ءانغلاب

 تلقق هنق ىل ةحاحال لاقف ماعطلا يف كل له تلقف هفرظو هبد 6. 0 مطاخداب أ

 قحشأ اناا ىل لاقق هلثم ةتقسو الظرت تي رشف كلا كلذ لاشك كاد

 هلو ماك ءالاو تاسع هب يم حان رف 1 5

 تا كامكا ترم كي بخ 8 4س ف دوعلا 00 2 ىدفن ىلع تلهس 7

 ه>ارتقاو نذا ريغب 0 ىخذرام تلقو ىظيغ دادزاف , مهار .|اي

 0 له لاقت مث قيطاخم لج مو ىناكي ملو ىنام- ىتح هينغأ نأ ع

 كش ككاكت ىتح مناف ىلا تدحبأ لاق ترمف قوعلا تنياو ثحعذدتفا|

 تقال هانم تاقفحن امامات ضمت ءانا هنت اع قو تاكتشو سو د دا

 ةطحأ كافر تليف كفاك ١ ل كوم ا نيب هل هبتق ءانغإ
 - ع ِِء 1

 0 ىنت نا يفهإاةعتفعضتساو كن 5 تاق ءانعاذ كَدَفل ندا 0 م يدساب

0 
 3 2 قطن هت هللاوف هسدو هسدحو دوعلا دي ىنه ةعوسأم دعل

 ١ ع 2 هن وص نم ةتعمسام

 دور د تحل 16 ىهدت نم ةحح ورقم دك و

 حيرحصل هلاك ىرشل نمو اسر كل كالا ع اهايأ

 2 نانأ ا ىقىذلاق ردلا نمت

 نم هعم ىنغيو هببجي تيا انف املكو:تاؤتالاو ناطشلا تزتطادتل ا لاق

 كلا عيطتسأال ان متم تقيو هعواجج نارثو ىاظحو ىلا تلح 2 7

 :غ مث ىلق طلاخ امل ه5 كركاالو 03 الو

 مال>

 ى

 نير ككاوصا ىلإ قاف“ - ةدوح ندع قولا دة ١
 ِِ ع ب ا 2
 نيبا نط ىرارنساب تدكو ىنتي ندد ندع املف ندعف



 « و
 ل ميم دلسسللا لس ده 2 ويسب لمع مسلسل بسلا... تصل م سس حس سم

 00 تا رسمالا 0 42 ماع رو دل ىلإ 7 حاورالا نأ هوب ١ رب قح

 ةعبص وم لع ةهحدم قف 0 هكر ما ةوسنالا نم هري 2 هع زجل

 نونح 01 وأ 5 نيت 6 5 طا تاق ل وعد

 لويع ند عمدت مو 0 0 زج نو وال 7 كف

| 3 

 ع ء مث تءمس امل احايتراو ا رط بهذي نأ ىلةع هللا 6 هللاو ا ْ
 31 ا

 ىدحو لع اذححو كارم ىدازر دقل 0 نمت حه م دكاضصاي الا

 كو حربملا د ند د 1 ةبامسص 00 0 07

 0 نم ىف يتلا تو 00 0 ىلا نأ اومحعز كَ و

 تلقف كير 1 0 0 2 ل2 00 301 اذه مي نا 1

 تقر ران دي ندد نم ماد م ةنه تعرفو 0 عفت 9 0 ا
 3 / .٠ ع

 يا ىراوحلل تاع 1 امدح وق مرا باوبا 0 تءدعو هءدرد>35 كي لل ١

 كيلا ا اذ دام هللاو وه خ خش 3 لاَثق 3 3 00 ا 0 تا هن دج وو
ّ 

 0 و تارج صحا ن ٠ ىل فته كو 00 له ةذل تدجر 0 ا

 داد د دا سيف لع تلح دن هذه لثم ةقرطب دبا 00 تلفو دشرلا
 داك اا ع دانا ٠ كازو دوملا تدحأت 7 ك0 تاددع ل. كلو

 را اا 5 نكي ملو 0

 0000 32 وادا كرا لع فل لاكاع 0 ناك 0 ا ا

 يدياتالاو هم 0 )1 17 هد عدلا 6 دينار اهويعهتيك انما

 ٠ ٠١ م دب رفلا دّدعأ 0 رماع 8 نون< مالك نء؛ ىوللا تاما ايالا »هل وق :م١



 ىلا نأشلا اده معلا 6 0 أم 1

 تتامزا نر قي دعس ناد ظ

 نام لك يف نجما سا ايلا

 نانل .ناييرو ساما 2 2

 0 رق لمح ءاقس الو هىلتم ناعبشردقيال انا أعنصوداوس هيلا

 دعاملا الو ودم دق ا هر ' مرتي نأ لا ردقال امتاهربغ عنصو ام

 عماسلا سفن ىف لعجي 0 ىلا ءانغلا ىلع هرادتقا يف امس 0 (0) موق ىتح م

 مد ملا ضرعم يف ربكلا ىلع اهلمحيف راعشالا نم هانعمب ىنني املاكرحت
 يف ةءابصلاو ةقرلا ىلعو رخفلا تالاقم يف باجعالاو ةسامحلا ىلعو

 ادادلصا» ا« كيال الا 2

 ١ كلذوةشحولاوريكذتلا نقوم يف ةصنلاو ءاكبلا لعو ىوملا لاسرتسا |

 ١ هسلييفو ديشراارادءامو تنك دفلو دوعلا ب رض يف هتداجا نع الْضف

 هقبسي+ ىذلا(0) ثينختلا نحل عضودقو قحساهنباةداجا تناك كلذكو | :

 ا
 ضع ىلع عبصا ىرجم يف لاخ مقوف ناديعلا ىلع نبرمذي راوج رشع زاك دودو
 رادتقا ادهذ نيلمانا نسب كر 09 اريو نقرا نم ه)رعذ راتوالا َ
 4277 ها نا

 اننا

 ىرصحلا ىفو ٠*#7٠0 ىناغالا (م) بهدي ىناغالا (#) سدوم ىناغالا )١(

 وحتلاب سانلا نم دحاو لك عمسم عرقي نم ءانغلا ديجي امنا قحسا لاق 069

 ه هندمشلاا لل ككدح كل
 كلا 0 0 بي

 ٠ لاصتا عم اهنم هوغلب دق نانويلا نأ نظأ ال ةعانصلا هذه ىلع سر .



 00 ص نوسرامعو 5 "لاو ها ا | مهمدم

 هماغن آو هسانجأ| مخ ححص ِ املا ف ةلوطم ةلاغر قحسا نايك دل

 ىلا يحي 0 دقت ىح 0( هآوس هيلع ردن م ازيمع هريمو هقئارطو |

 ةاررص الا اسف سدس قل ةلاسرلا ف ا سسلاوو ءانذلا نم 56 مف

 ىلا قيس مف 0 فرب 0 اللا 0 نو دعما ى 306 أع ا نم لا

 امف ىحن لضف نم مظعأ الضف اه اك و ىاعألا نم هنيود

 هطلت ةرثكم حوراتملاك هباتك لمج داسف ىلع ءانغلا نم هزييت لواح ظ
 هبف راذانيو قحسا هل 5-2-3 ىذلا ًادبملا وه اده 0 9 هناباور ف ٠

 .باتكلا نمهعضو ءيفرم 1م مهريغو ءافلملا د ع ل

 ( هسفن نمءانغلا قئارطمافأ هنأماننالا ةعانص يف قدسا قذح نمو 2
 اا د تايسقتا نهتم انف ألا نانويلابتك نءلقت نو |

 سانجأ() زيمدقتتهملع نم مساولا ريثكلا بناج يف ريسيلا رزنلا الا وه
 | ىرحم يف رتو'ا قالطاب هيف 0 نانا لوألا ليدثلا لعحو هلك ءانغلا |

 ىرجيف ةبابسلاب ناك اع مثاها رع يف رمدبلاب هنم ناكاع هعبتأ مث رصنبلا ظ

 لا لد م ةبتار رأا هذه ىلع ىطسولاب هنم ناكام اذه لءف مث رصنبلا

 هأ ل 1 ليقثلا نمط هاوار دقلا ىاثلاَو هدا ادا ؟كورالا نيفنيع لوألا ا

 ظ قئارطلا ميج كاذب قل أو ىرا لاو مئاصالا زيك ندم مدقت ىذلا ير ظ

 مل *:هىباغالا (1) ك5 ىناغالا (#)ووو ىباغالا(*) ام« ىلاغالا )١(

 هخ#و ىلاغالا ( 90

000101077 



 ظ «-و
 ظ نقالة لع 1 قع اهزيمو بييترتلا اذه لع اغرق سات

 ا

 هلبق ءانخلا اونو د نيذلا فالخت كلذو ادحاو انْ اهمف ريغي ل نينغمال توص

 هرك دمدنملا ىلا يحن نب دحأالا ىدقلا ءانغلا ةعانصا وعاضأ» ل

 0 مجريل 2ك 0 هللاقي امسنو ىناذ الا يف هل باتتك يف

 4: ميد س امو 4هب 0 اهلا قحساس اتكدمد ابا 350 ا هيلع

| 

 عجرو نيمدقتملا تا راع رييغل يف هبهذم بهذ نمو ةماةناا ىلع ماق

 ىلع دنو «طايس» هل لاقي نم هل سعصتلا ىلا قوس مدا :هلأ كا

 ظ 4 كك ىلا قفوأ لذ ناسار ةلاخرا يف قمانأو هللا هجر ىذا

 مهاربا نا (0) ةعادصلا هذه نم ل نك

 د ا مملاو (") هاذيملت قاحساو

 -## برعلا دنع ةفسافلا مولع ىف ةعلل

 تناكمجاعالا تك نم برعلا اهجر ختسا ىتلا ةيفسلفلا مولعلا نا

 نمكل مدقتامةلودلا ءده ردص يف لب مالسالا ردص ىف مهدنع ةلوهح

 (4) مهمع قات نابهرلا رواج نم ماشلا لهأ نم ليلقرفن دنعالا مالكللا

 ىناهدجئانافمويلامأت اروددلاب مهنئا زخ ىفانوظفحاوناكىتلا نان ويلا ةمكح

 ةيدابلا نايرعالا زاجألا لها ضعن وماشلاو رصموٌقارتلا نطراصم ان

 عرازملاو حراسملا دايترا مبمه امئاو معلا ىلا مهتيانع نووجوبال مهمال

 . باتكلا ردص ىف هيلا عاملالا قبس مك مهاناو يمل

 419 ةمدقملا (4) ة«5ىباغالا (#) هدد ىناغالا (؟) ه١ هىناغالا(1)



 ' هذهوكلذريغو نازوالا ريدقتب تالماعمللاو ضئارفلاو ةرظانملا نف نم |

 1س سس بسس بيت سمس سس تست ست سحب تأ شح مس سس سس م مسه

» 4 

 يطوي ةيناو» 1( ةديأمال المت ةيفسلفأامواعلاهذهو

 يف مدقت دقو قرشملا ممأ نم نيمدقتمال نكن مل ىتلا ةغبنلا اهف اوغبن |

 ناسارخو لصوملا لهأ نم نيمجنملا لضفب ىغقيام ةماجالا ىلع مالكلا

 مالكلا يف تب ًاركنااماهداصرا وكالفالا لع نم هيلع اوفقو مف مهريغو 0

 ناسملا تاوصالا نم هاعدتبا امف قحسا هنباو م ا 0

 نكي مل هنا هللا كدشرأ لعاو . برعلا دنع ةعانصلا هذه هب نيزتت الضف
 ةعانص و ةلياقملاو ري نم اعيتنامو هيددعلا موللا نم مهعصوم ا

 نم مهضوم الإ (5) مولعملا ضورفملا لبق نم لوبجا ددعلا جارختسا
 | اهم قحتلتىتلاءاسقالا يف رابتعالاو اهحالصاو اهرب رك ىف ءافلار ةفاجسلا

١ 

 ا دعاوقلا نما طهوعضوأع مالا نم مهر نع ام نوزاتع يلا مولعلا حك ظ

 س#و ظل 29 نعل ا للا ا ل

 : حالصالا 2 أهدعت ةءاغال ىلا

 ا دكا سديلت ال تانك ىلإ هيف مهعج رم ناك دف ةسدنهلا ع أمأو

 0 يدنا جرخأ 1 لا ا فك نانورلا ءاقخ نم

 ا مث رفعج ىبأ ةنالخ قى اهياثاسر ثب رع دقو 09 لعفلا كا ةوقللا

 .تاالاقم لعح (؛4 )لماكو أهل لاش سدوم ةراظانع مايالا هده 8 اهيررعلا

 انهو اوح

 ربي نوب رجب جو
12 

 )١( ةمدقملا (5) 5*557 ةفلخ ىجح 47١ ) )7سدلو. وه (:) ةنايننبا |
 ١و8 ىناغالا ءركذ
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 ٠ ةبسانتلارادقالا نع ةسماخلا يفو حوطسلا نع لوالا ة.رالا يف ثحب

 ظ ةعساتلا ىلا ةعناسلا فو ضع لإ أابضعل حوطسلا ب تي نع ةسدامللا 2

 روذحلااهانعموتاقطاملا لعىوقلاو.تاقطنأان *أ| ٠ 5 ةرشاغلا يفو ددعلا نع

 ا اذ . برعلا قملا متاع هللا ىف عساو ثح ةيقابلا س لخا تالاقملا فو

 نورا نيب اتك ءاللقن ةيوركلا لاكشالا ةصوصخلا ة هسا أ ْنَف للا

 هكتع 350 أاموةيوامسلا ا 6 ِف تيرسم ثحن اهفو نانوملا ن 00 نسويسو در

 1 معك

 | مع ءاضيأها وقملاو تاكرملا بابساب رئاودلاو عوطقلا نم اهف ضرع

 ١ اوفرعف ًاضيأ نانويلا نم (؛) سوينولوبال باتك نع القت تال
 ءانلاودراحل ااودافأو ةطورخملاءاسجالا ىف عوطقلاو لاكشالا .: عقيأم

 . كلذ ريغو اهرجو لاقتثالا غر ةيفيك نم هيلع اوفقو اب (©)

 ةطلاغملاو ناهربلاو لدحلاوةءاطخلاورعشلا اممو ةيقطنملا م واصلا امو

 ةضايرلا مارال نود تناك اه ممداجا ناف ذ (4) كلذ ريغو

 اة تار رجلا لوب الا اهم ةيانعلل مهتئاعباطتايبنام مهن ا

 1 يل ةناغلا هش اوغلب كقو ا | كءم هذاو 0 لاوددو مهتمكح

 ايفاج ةيلهاجلا رعش ناك ناو ةوبنلا مالك نم ناكام امالا اهءارو حمطمال

 لزانملاو شحولاو لبالا نيب رفملا يف مبمأق هممو ةنوشكلا 5

 / 553١86 ةفلخ ىجح 3 دقملا (#) 0 ةمدقملا (”575)5 ةمدقملا كلامو لا
 يي اسس ره سلا

 هلام هزشع 52 هيفو(١ )١ ناكرالا ا ىف

 + يح سوم + بج جبيل ا ا



 «01 ا
 2-5 - 3 3 هس سل آتآ]

: 
 ا
 أ

 5 0 آونيحايرلا قابطأ و 01 شرف ناب نوال م

 0 قرأ ارث نولو أ دل اها نع عمسن دلو . نامدنلاو .

 ممانج يف نيحايرلا ءامو ركل يف هآيملا ةرازغل كلذو (0) ميسنلا

 لبةتسا اذا قرشملا ىلا مهنم لكما ناك ىتج مهدنع اصلا حر روبظو

 بيطلا | مف حفنب 000 كلي لا رشلا ندد تلاد برغلا مسن

 () لوقف د تبطل 4 سلدنا نصحت ىلع

 ساد.الاىلا قوشاوتحص ايص عمرا ترهام اذاو

 0 لرد فيعو نادن الل قرع مهميلقاو ةرفق نابرعلا رايد نا عم

 0001 2 ىف هدجتام هوال>و لوقلا ةقر نم مهف دلوب ال ام

 تايقطنملا يف بتك ىلا اهبف مبءجرم ناك دقق قطنملا مولع امأ

 حيملادبع ةرظانم (ه) رفعج ىلأ ةفالخ ىف تبرع (4) ميكلاوطسرال
 خراوت نم هريغو يرقملا باتك عجار: (9 ناعالاو لركتكتلا )١(

 ا لع ليش تلا ىنشإ قطنماب ضاخاوطسرأ تانك (4) ىرقملا(0) ىنلدنالا
 ةراسعلا فانكو تالوقملا باتك ىهو هتداميف ةسراو ءانلا ةروص يف ارا

 "اللا تاتكو ةطسفسلا تاكو لدملا باتكو .ناعزيلا تاتكو سابقلا تاتكو .|
54 

 000 ارا درو ةعاسلا ا دب نأ نيب ني: نوبلا ءامكح نا رمشلا باتكو
 201 لاو ايف 1 ا م د للا نما تا ملكا ىف مالكلا 0

 ”“#٠ 1٠ يدوعسملا (0) 9 ةمدقملا .اعسن 35 ناصف ْ



 يي 6 0 ش

 ىلع ا دقو )0( شر.الا مالاس دعلا ةلهنلا را 0 8

 اوداز اعرو 0( هن دامو علراو سايقلا ةروص ق اهم ا ناك لئاسر
 : ١ كك 32 : |

 ريسفتو حرش ضعل أهف

 وجرختسا اهف اهف اونود دقتذ ةطل انلاو لدجلاوةباطلا مو ا

 ىلإ مم 7-2 ضنحع ع ن 0 5 ريك او 0 1 ملا ع

 هب اطخلا يف هل ةلاسريف نام را اده بيطخ 209 تقدلعلا نا هلا ملعلان || . ت1

 فرعلا ءاحا 1 تاهو عا را

 1و ا” وام لا كان ناسا"
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 ١+ 1 23ج 5 اه للق وصال 15 كلت” كلا "ههحتال) ب( كج. 14109: 71177 15لاةشا31:12:71) الكان قا 3122:3113 237301: .* "+
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 | مر ىف

 5 ظافل ألا ميوقت مم لوتلا ةغال, اودجيل ةباطللا يف 2

 مالكلا نم ليلق يف

 ماعلا رلعو اميف امو ءامسلا رلعو ىدايملا لع يهو ةيعيبطلا م ال

 دقف بطلا رلع هيفو ناويملاو تابنلاو نداعملا ءو دا هاو 9 ملعو

 0 اونوكي ملام 1 ف مهلا مهعجرك مجاعالا تع أهف مبعجرم نا

 / نم ميسفنأب هلع اوفقوام الا ىر ©« ردح ىنأ لبق مولعلا نم هنوفرعل

 ان 0 م ىتلا ةداملا يف راذالا وهو ءايبكلا يع ىف نداحملا ةقيمت>

 . تانوكملا ةجزمأ ةفرعم ىلا هب اولصوتف ةعانصلاب ةضفلاو بهذا

 . تارذعلاو ضيبلاو شيرلاو ماظعلانمةيناويملا تالضفملاونداعملا ةقيقتحو

 هر« كلذ نبا هركذ 20574 ةمدقملا (؟) هال#** هفلخ ىحح(١)

 بس ديب مال قل -

 دبع. ع وج سوال 10# 4تام 317200171 هجم نلاتنانا 777157127171 777776779 بلا أ لذ 1 1



 ا هده ل نرعل ددلا ١ لمأ نم للا 00 0 ْ كلذ ريغو

 هادو فذورب 000 ا 0 مالنا: >> 1 ةاطن

 ْ دق ىومأالا ةيواعم نب ديزي نب 0 ادهف اهنع مفرت ريغ ىلع اهجز موا

 0 ذأ ىتح ةديدعلا لئاسرلا اهبف نودو ءايموكسلا ب بلطل ةسفن 0

 كا اا ا 0-0---
 000 221 0و ردع ىتألا ةعالا دحا قداصلا رفعح اذهو (؟) هر

 رجزلاو ءانكلا لعفف ةلامرد امس ةرثك سماع ادار دق تحل ١

 قيرطب أم اع هياط تقوي الا اعلا نمةبواح نكت مل لئاسرلا هذه نأالا

 نب رباج ماق ىتح ةعومج ريغ ةقرفم كلا تي: رادخالاو هر لا

 لستتي

024 

 تتكفدهنع ىلاعت هللا ىذر قداصلا رفعج ديءان وهو ىدوسرطلا ناح تهور ني مالا يلا تنال يلب ا ص

 30000 اق ءامكلا نودو (©) نداعلا للع قالي ارفج

 هءأبر ىف قيقحتلا هدبؤي ملام نيمدقتملا يهاذم ديد معلا لاوصاب ١

 اهنمو ءايميسلا ىهو ةيسفنلاةوقلا اهم نيمسقىلا ةعانصلاهده مق دقو

 كلذو ءايميسلا يف ةيرحسلا مولعلا لخدأو ءايميكلا ىهو ةيملعلا ةوقتلا ]

 ةوقلابنوكي انا ىرخأ ةروص ىلا ةروص نم ةيعونلا ماسجالاةلاحا نال ظ
 هشهك رشن م جاهم لع دعاوقلا عضو دقو ٠ ةماعلا ةعانصلاب ال ةسَتفتلا ا

 معلا اده هيلا بسن كلذأو 0 نانوملا ءاكحاهلثم كاثم لع ردق الو دحأ ْ

 مز ١؛"ه ناكلخ نبا (؟) ١ 5*## ديرفلا دقعلاو مم ىناغالا يدوس

 ”؟ ل ا



 هي اوعمط ام ةعامج الع 5 م اهغلب ىتلا ةباغلا نود اورصق

 مماعتطصمو مهابرم اود تا هز ارحاو بهذلا نووكت نم

 للم نانويلا نملوقعلا ءافعض بهاذم ىلع اورج لب ةتباثلا دعاوفلاب

 هذه ىف () نجلا مادختسال ةئبرط محل نأ اومزو هريغو سواط |

 . هوعضوو هونود انف ةزن ان ا . ه وحرص أمف لئاط نكي مل ةعادملا ْ

 قالخالارلعو ةحالفلاو برملاوتاساسلا ىهو ةيهلالامواعلا 2 ا
 : : )م ! ! بتك نعب هول. اهف غونن برعلل نكي لف كلذ ريغو قالخالا ةسايسو
 ا

 ٠ فو 3 منبدلا مولع ىف مهران نكس د ماو َسرفلاَو ل ءِلا

 ا هةر "اك دا هيل مع م) اظفح هوعصو نذلا مالكلا مع ا

 تأ دقو عورفلا ضعن هل بدأ ىلا هنم اوءسوتت (4) فيرشلا عرشلا :

 كلا ىضتكع لزيماردب اهف نورك ده (ه) ةيندملاةساءسلا ف ايتك مهل |

 ١ نسحأ كلذو هؤاَقِبو عونلا ظفح هيف نوكي جاهم ىلد ةماعلا اوامحيل

 تالا نم كلذ ريغ أ اة ىأر اهف ى علا ملال هلا نم مام |

 نامراا ادع ل ابلا اوك 0 دا رم ةعامب الا 0 نآكي ملف

 يقو ةدئافلا نم مهسوفأ ىف هر مام الو ايم وعلم نأ ىلا لمن الو

 (5) "1#/41 تاكلخ نبا (*, نودلخ نبال ةمدقملا (5) 55 ةمدقملا )١(

 .ناكلح نباو ع# ةمدقملا ىف نودل> نبااذه ركذ (غه) «#٠١ هفلخ ىحح

 الكواا#؟ |

 | ١دقف هدعب ابق اولغتشا ندذلا ام باج مب ىس اك راصو

 م ابا ذ



 ا
 سي

7 

 قاتم ولا لو وو رعأ ىلاءثو هباحبس هللاو ةعفنأا نم ميباداو مهشياعم

 داون نرعف الو ةزريع كرا

 < كاكاو رثلا فدأ 9 ظ

 1 10 0 1 ل فال اذه درع

 5 هللا ع هنيود ل وا نع 0 قفردلا دفا هلآ تره دن سدا

 ظ ظ ءاشنالان اود امئناق نك نار( ) ةغالبلابز ورشملا بناكلاوهو عفقلا

 ١١ ةسايسلابافراع نك هنأ 1 مشي كولملا ىلع مالك هل (0) راعج ىبأةفالخ ىف ٍ

 آ 01010 ند تقلل اذه ةيكمملا نأ ىلا ريت ةغالبلا ف تالاقمو (8 ظ

 017071 ا

 ' ناكهمالك نا اولوق, نأ لع ا ١« نأ |

 ءانلبلا ةاماسم ىلا هلقع اومفرب نأ اوًبحام مهنال (:) هملع نم رثكأ |

 ظ تارعت ىف هل هنيودب ناك دقو . ةغاليلا م لاتهتناوةدكسملا اونوا نبآلا ]

 ش6 تعءضصو تاناكح نوضتلا وهو 0 هنمدو ةلملك هل لاقي ىدنه ل ١

 ملل ببسي سس ١

 ” هكا ىف طسلاو ةمدقملاوناكاح ناو تاكلا تان ىق ديرفلا دقعلا(“ )

 006 4 ناعدلا ناكلخ نبأ 2) +1 ىرجفلا نر نعم ةرضاخلا (90)

 ظ عفقملا نب هللا دنع لك اك ردملا كو ىطويسلاو مروعا داوم دعملا 0ك (ه)

 ظ 0 ةنيدوا ةليلك تاك 0 ةبرعلا ىلا امم م>رب هناو ةيولهغتلا ةخالاب املاع ناك

 ١ ا ناك اعرو ١ع مهريسو سصرفلا كولم راخا هيفو ن :رككلا باتك اند

 دج هبي هن هججم مح ب حبس ١ ا

 / وه عفقملا نبا نا 541 ىدوعسملا لاق سكيسلا باتكب مجرتملا باتكلا نيع ره 1

0 



20 

 ةءا لقا م للا نم 20- هيفريشأو ريطلاو مئاهملا ناسا ىلع

 فيدل داق ا حا ىلإ قملاو لمفلاو لوهدلاو طقشلاو نيكو

 ع ١ هال ةهاكفلا ن 4:؛رطلا دم قالخالا ةضايرو لوقعلا ا 105 هلأ ٠م 0 هدم قراخ صار 4

 نيضرغ لع لهتشب وهو ةغماملا كا نم ايورس ةيلزلا لاول ف

 0 امو ميكلا 3 رومأل مد دلو مهيادأ ىف كوالل كان ناين

 0 قرماقلا ناو رعلاو ظقدتلا ىلا لوفغلاوو وللا نع لودعلا نم

 .داتفلاو ةممكلا لهأ هنلا ترث الو ءيكشلا ل اوقأب راكم نأ قيمح

 ع نم 0 كلذلو ةريصنلاو لمعلا نيعلا انا ن< رومألا

 غ1 مااا0ااذذذذذآذآذأ]]ذ]]|1|]|ز 1 1 1 121 12 2ذ2ز2ز2ة2ة2ة2ة2زة2ة2ة2ة2ة2ز><>4 1[ +><1«1«1«+21 111حق*قكحح*ح*لا

 هيها دال لاه ووو هبنءط دفن ا نا و رشونا ىرسكح نا ىّتح هيلا

5 

 0مم اممم ا

 امك6* مالسالا رهح رزب

 ' مهراصنأب اوحمطو هيلع اوابتأ دق كولملا نم ءالضفلا ىرنو ةمكحلا

 )١( ١ مويلا اذهىلا همظمت كولملا لزت لو ةيسرافلا ىلا هجرتف هخاسنتسال

 ' « باتكلا ضرغباب»هامسالصن هتجرتلوأ يف عفأملا نبا عضودقو

 ا قي هباتك نومألا ندهز 2 كفل دوره كن 5 نأ ىئ رمصخلا 5 0(

 | هل ناسلا نسح اك امي رظ نك هنمدو هلك 00 ضراعي 6 ةرذع ةعوةلعأ 9

 | هل لبق ّىح 3 ةوصت لامع ع 0 ام اضراء. امحنص ةفيرط 2

 رد ١ ادم دور وج موج ميعيحوب جعب هجم رجب دوج بس ميج ود سو ع بوبا بع 77

 || هنقاو ىنبلا نع رجازو لدنلا ىلا غاو اف يسايسلا امأف ىدار 13

 ١ اهلاوحا رثاسو اماولاو اهفوراذ ىف شاعملا نايب ىنف ىندالا اماو

 كولس ىف مل ىعبلب امو نساتلا ن0 تدلما ا كولا ريد 5 ةاصتقالاو

 مكقنإ سن ل1 ران ق6 "3مل



 ( لب طابا هية 7

1 

 أ

 اكلاناوأ را هي عراضام هيكل ةغالملا فوئص نم هع وا ْ

 اهدا 8 ةعلرا ل مسقنت فوسيلفلا )» ابد 0( هعضاو لمار ند دو 1

 هتءارق ىلا لزلا لهأ عراسيل مئاهبلا ةئسلأ ىلع هعضو نم هيلا دصق ام .

 انأ نوكيل ناولالاو غائصالا فونص» ناؤيملا تالايخ رابظا ىناثلاو |

 : ةصاخ فوسليفلاب صوص#خ ى هقالا | ظ

 لبسي ىتحرعشلاب مهل همظنو )١( ديمحادبع نب ندا مهماقروظ

 2 وذ ريمالا ا 0ك ريمالا ةنغل ند ان 5

» 09 

 هدختيش هروص ىف ةهزللل هياعص رألا دتشا 1 م كلاذلاو 0

 0 لطي الو هخاسنتسا كلدد 1 ةقوسلاو كولمل ٠

 000011 ٠ رمان رك ةعرتا هذ ف تارتدفلو

 حصفأ ةيبرعلا ىف هتبأر هنافباتكلا اذه الا تبرع تبرع اذا ةيمجعالا

 نع هظفح نولواح هللا مهظفح ةككا لا يه نك ديو تراقلا د

 ديا دنع نينابأ نأ 75؟م** ديرفلا دقعلا فرك ذ (؟ز ه»اب ةمدقملا (1)

 ةعاربوهلئامش ةوالح اف ىحب نب لضفا اهدشن | ةديصق هلو ةكماربلا ءامدن نم ناك

 64 0 للا ةطاس تيبلا دا ماك
 ع 6 1

 حانجلا دوك ال هع لا 1 حا قدلفم رعاش

 حا شول ةدالقهف 9 ذاشو ا وحلا 23

 راو ا او ها هيلع اامالا ىاةرو

 حاضفالا رونم لوشقب هةفققلايف ناريس نبا نعىؤزا 3



 0 تاتكلا كلذ علطم يف لوقي هرابظتسا موملع

 ةنمد هليلك عدم ىذلا وهو 0 هنخر دا كال ادع

 نقولا ةتعفاو كايت كردل ديقتر اةفاو تالا تح هيف

 كدي عقلا 0 0 فاالآ ةر دع ىح هاطعاف تايبالا رخخا ىلا
 مرو ىتلإةغالبلا نم اج عضو ناك هنال جا رختسالا اذه لع ةزاخ كلذ

 ةغالبلاماكأ اوقتف 0 لوجفزوم دعما هيعناك دهن دفا“

 ظ

 ظ
 ظ

 ١ ةغالبلانم ىلاءت هللا هانا أع نيملسملل ارخفناكو (؟)رعشلا باقر اوكفو
 تروظ امل هنا لاقي . نانا عماجم تذخأو :نايلا ردهم 2
 ناك لاق لنابوم الأ ةلود 8 ا كيبع ناكو ل لها ةوعد

 لام نمدحو ادع لصح كك ناذ يع ىبا للا اباتك كذع 5

 ندا يس ها

 حامصملا هاء داقتاو ناي وْط تا 5 2

 حالام تاكفاحت ربادصل 0 انلا حام نم 5 رك

 تل كدكرع وه اًنادح ىدتع تاس 5و

 حاو ورواةر تجب واودغ يف ديص موب أرئاط ىانلا نء

 حالملا قاما درابو تك علا حراولاب ىانلا معا

 ار فن رط حا ىلع هل 5 تءه اذه 1

 حايسصلا لجاحلاك ايرممس ىنه نياع ريمالا ىتاعد و

 دس ا6

 لوأ هنأ'ك ذو **+١ ىدوعسملاو ديرفلا دقعلا (9) ؟م#*٠ قاغالا )

 نع كلذ را اذلا لمعت اون :كلا لوصف يف تاديمحتاا 0 و كل رلا لاطا د
 دات يسللل

 ظ
1 



 ا( لع تاكلا اود ارد لاق ةخاللا نم ديما دبع ناك ام اع ناكو هللا

 نا دك الا ن دع ني ليضفتاتاكبسول نا لع < نلاغردس هيفءاعاف

 3 *« 554 وع

 همحر ما ىأ كل تادكفا لصو الف مكنم ةلودلا 5 هأرقب ناو

0 
ْ 

 ظ
 ٠ ام فحتتو بهذلا ءاع بتكت نأب ةقيقح عفقملا نبا ةجرت نا تلقل | 1

 ١ كد

 ه2 ردت للاوعراست باتكلا لغ ساعت لابقا ءايدالا أر امو

 ا00 اثو هرزو باك ةيدسملا نءاووتتف ةفارطجاو ريدلا تك نم

 ظ ابدأ لوقعلا عس و ىلالانمالا نم الاخت امومهأ ةىدشلا كرار عأ هي

 . ناسقا رازه باتك ةيسراعلا نعاوجرتو راكفأ ضيورتو ةهاكف 5

 ا 00 20 تارخ ىلا نإ ةا راه ىعفو (2) ةليلو: ةليلاقلا هومر

 | ةأرءاجوزت اذاناكسرفلا كول م نم اكنام نا فورءموه اك هعضو يف

 أ ن :رم ةيراجت جوزتذ لاجرلا نم اهملع ةريسغن دغلا نم ابلتق ةليل ابعم تابو

 ْ خدسنلا نه ىف دار روش اك لاق ةءاردو لع نمل نم كولا تاع

 ال لدالا ءاضقنا دنع ثيدللا:لصتو هفر 2 تادناشيم تاق املا دار ا

 ' ىلا ثيدحلا ماع نعةيناثلا ةليللا ىف احلا وسو !مئاتيتسا لع كلملا لي

 امنم هللا هقزر نأ لانه رنا كلذ ع وهو ةلياو ةليل تاي

 لامي هنا هيامربق 5 تحلل ناكر د : هياع 07 دي هلا ةعرط 0

 باتكلا اذهيفو كلذ لعامل ةتؤاوم تناك(م) دازاراندوأ دازاسر ام

 رهذلا باتك (©) ؟ةدعا ىدوعسما (؟ز هذ مانؤؤيسلا 0(
 ل: 22 ما هج ا م مج م كالا سس يجو



 « مه

 م ىهو لايل ةدع يف اهم ثّدح نا روما نال ويم انما فذ

 . رهدلا رباغيف سرذلا اهتعضو ىتلاتاياكملا فرعا

 اوفاضأو ب'تكلاوخاسنلا "لوادت باتكلا اذه قوس جار املو ظ

 لوط نم مذ درعل ع ةفاكملا لياس سس اهوعضو رمق تاك هيلا ٠

 مهنك اس مافص ووناحلار 5 نمضتإم ع وتاياكسملا عن طوف عابلا ظ

 2 ضيفو سن الا كولم نم 0 ْ

 مهذخأم رب عماسلاداؤف نوكسلت< مهناا,صاصتتقا ىف ل نأ الا
 ةراع لد يلا هتك ش قلا اذايصنا اور دلك ابو
 تقاضو . للملا اع قل رص الا ىل: عمذأ ضدك ُط

 توج نع كلمت 0 ناعما ذ ةلية*ىه اذانةكبشلا رج لوملا هن

 أاهف دجو ىطاشلا ىلا امدخ الذ م قيلا كلذ ىف ةيصن نءهنمك ضيقت

 ةماتح سم هياعزاولس انديس متاخ هيلعو ى سا ماا

 قىرعلا 5 اذ الف هياورلا ن 500000 ناح همم ع نأ نا ْ

 كانه قا ىلا غم لاو ثيحناقرفو ةيره نسفتلا نفيه ثتيدح 5
 أل

 نادعن لاا او 9 هم دادصل ل تا ىلا ةءاكملات هن نا اذاف ةفارخ

 _ يف سمتلاو ض 0 3 رطاخلا . هنأ هن طب سنا لوهلا هعزفأو عورلا هرماخ |

 مكس

1017 7171 

 ٠ هما رع تاك تاتكلا قام ضال ا كاد ننعوةف اوك

 | قدصلا نع ةدي )تناك ناو ىهو ليلقلا الا سرفلا الك نم اهطلاخمال

 [ "و 1 ص داك ناحل فر ءامملا ع 2 ناجح ده كي

 را جول وير بو جو جامحبجال 1و موجب وبججاجج بجسم مسج مدح



 كول 4 5
 يوت حا ص 27 ل ا سس هج سس سم هك -ِ دمع 2 وجل ني دوو يع سب ممسس ل سيسي يس يييسسمسس_.

 دجوفةناكسملا ىلا عجرف سانلايف | | رياك ملا اد زل

 ةهاكفلا ءارونم بتاكلا ةديرارس اهق .

 مهني داحأو 0000 تاياكح ىف سبل.نأ ىلع ىارلا عامجاو

 000000 005 لاا تاطلاو تايولطا هديه نم قراقأ وهام

 00 لا اودرطت انك كرعلا لخفنا قادم 000 تنيك رانا

 )ل ا لاوحالا نمهياعنؤياقتي امو ميةالخأو سانلا ش || دا فصو

 0 ٠ لا كل (اماق . ةيئابلا لي جةدئاقلا ل زد. تبدأ للا ابفضو
 دادني ثدح ىتلا تابرجا..ا ىلا اهنم برقأ سياف مالسالا يف اهعوقو |

0 

 ةتكبنا ءالللا رابخأ هب اوجزع نأ اودارألم الا مبلل مايالارثك أ يف

 اال نانا ثم كوالا هعاوتو قنا ان الع كوقولا ىلا نوقؤش

 ربما ام نوفرظي اهريغ تاياكح ىلا داي_صلاو ةفيلألا ةءاكحو ىناثلا

 | داك نورسو ١( ا مفاوطل ن ع ل د مف الا رفعجو د تكرلا نع

! 
 ا

| 

 عوضوملاب سيل كلذ نافد حا عيفردل 00 نع نإ كسل را

 ةغاابملا نع هيدرح 1 ريغ كيلا ةفلاسلا نا سر يف هلثم ت ا داك

 وارطللا أ عضوم ىف ديشرلا فوةوك مه:يداحأ 5 تلا

 ه1 2 ردع وه هعوقووأ ةهاكملا ل | لع وا علا نبا ةاددؤلا

 0 9" داع 00 اين لولا 3 25 ىدلا يكل كلذ

 . ةاحنلاو ةمالسلا

 مهريغو ار 16 ل كي

 كا



» ٠00 

 001 3 تيرا تي
 قلح لبةاماو قدصلا حاط ةنالدالا ىلا ل نا 0

 مماعرذ عتيل ناك ثيح مهمع منال رابخأ عاطقتنالاب ةيدصت ىلعماوعلا نم

 قم كا م دل نك ك ةءاورلا ل اقأن 0 واهي نما ةقر

 0 ةقحلا ةدعلاناذلبلا نم افك فقد 2

 نك

 ارد راص ادلب قاردلاب وأ (0) ساحتلا وم ةن د. ماشلاف نأ, ممدحواف

 نوقرادي .مالهمالك اوةدصا + ساناىلا هكأ [مسأو ةرامع ىلا هؤامساقتا مث

 ْ كدا مهلا لقن اعاو عاطقتنا ريغ ىلع ام مهدبعو مون ل كَ نارإيلا هذه

 مهرودصا و ءسواف يئاجعلا نادل نم 00 اموقاوق اولا راز> يفداك

 مهو ساناا ممن نم ةيلك فيون ولا لا نونو اوناك اع همالك ىدمد ظ

 ةواذبلا دنع 4 320

 اوهرعأ اهف مارغلا و ىشعلا نصصق مايك يف دروام فراذأ نو

 هاداعوا 0 د 0 نكي ءاشنلا نساحم نعهنا

 0 0 ا ءاهد تاذزوعو ىحصف

 ظ ا ا عطول قارآلا 0 ٠ قالتلا ىف مهانه

 اعاو# الادب مح 0 نع دعي ىذلا معنلا نم تصن اع تولملا 0
 0 د

 ْىل نع هنوك ئذلاك لوختلا لوماسس 1 ريمضلا ف لثمتل ةروص وك

 ين ”* ةمدقلا يف نودلخ نبا اهرك ذو ١ا/7# ىتامرقلاو ىدوعسملا )١(
 نيخرؤلا ىلع تاو 5-5 عه



 هر ل37 حملا كلن “١ | ها د د 3

 لن اق الان هور نيم هوغو هورسكوج سددت هلا اطلالات 5 كانت 17: دورسحم جر + 30:

 0 0 0 5 مرسلا كولا 0 0

 ا كاد تملا مجزتملا الا وهو كالملا 0 يمملاو هةعييملا ءارزولا ا

 جز سو جو ب مع مدعم

 .امايأن نيب ىغق هناو لامملاو نسسملا تايا نم ةنآ نملكو ءاسن اهدنجو
 رحبلا ىف ةكبشلا حرط اذا ناكدنا ةذللا نم اهيف باصأام ”لقأميعنلا نم

 ا احلا تا هن ٠م ةدبص فادعالا: ن ٠م 1 23 ةماستلا لييس لع

 ماما كر ىذلا صولا ن :م كلذ ريغ نادل روح“ نم هةيروح

 نأ ا كلعو

 0000 1 ير( لد لع اضيأ مالك نم لالخ دقو
 . ينولاملا بلط ىف اعيمج اهيلع نة رانش ىادل تشو ىلا تداولا

 ا كما ه0 اا اهنا دحأ عمسإ يع رش لك

 2+ ما"

 ١ بوكر ىلا سانلا مفدن هوجو لع اهف ةليللا طابنتسال ةمياذع ةقشم

 ظ سلا لا 3 7 مهسفن | هب كاتم اع اع راهفلاوؤانلا لاول راطخالا

 'ةنملا ضمن ىلعو ٠ دابدنسلا اهلا مبلا عقو ىلا نادإبلا او ربنعلا نويعو

 .دنولا نع اهولقن اما برعلا عضو نم 1 00 ان ءابد لإ

 ةيمحملا أوفن ىتح مهمالك يف 2 نوكك نأ نسم املا ارئاصأو نابويلاو

 4 دع تت نحل

 لثع نود مماور كما اال ىديع دا دف مالك اذهو : اهمع

 0 55 ةفيحص يف اهدتحا هباتك نم ناعض وم ّ 0 اه 0 230

 نق راوك ريصع 2 0 لاقو نسي ةفمحص قى اثلاو ا | 0 و 0 ١" يلا

 هل نود دايدتس ةئس ةناملثب مالسلاو ةالصلا هتلع ىسع نمز لبق كلذو دنهلا كلم

 كا



 110 ا م 0

 82 ول 1

 0 1 نور <

 بأب 0 هتامح طحف 1 هن 7 معلا هاك 0 ةءاكسملا علطم قو كلذ ْ

 .بيطلاو رطعلا 2 همم حوفنو ٠ اسب طرلا ميسنلا هيلا ددرت, لذ يف 0 3

 سفنلا تن رجا احر هماعط نم ىقشلو : هنانح ف ريراحشلاو ىراهتلا

 ءايلا 1 نايب نم هيلا دصق امف . فصولا ةعاربب دبشيو

 ”ىوالاو تظل نسر 7

 دق لجر ًابعضاو نأ الا ةيدايدزسلا تايكل ا هدهىنظاتساو 00

 نقي راصم الايام فرغ ىتح .. راح لا نوتم لع بلو راسا 5

 ند هانرك اما ةحص لع ا رابخالا تئازغو . زاثاالا تاكا

 د مهعيج لع ع نا ءايدألا يدا اتكلا ظ

 0 0 0 ور

 لاتقلا تاحاسيف هفوقو لاط نم الا هطبنت الام ناسرفلا ليحو ًرفلاو

 لاس ام نك م ىتح داس اع مثلا ماكح الاى د

 هللا هاذ ١ كارتشا 5 الياد ءالق ألا فالتخا يف اندج ول كل ذ يف

 نال ا . دك نك >او 2 او هنأ !

 | قيزتتا غم سمو هنالغو هلوخ ةرثك ىف ودان كلذ 00

 1 فرطلا ك1 كا ءامخو سعتلا ند هناك وهوذتنم 1 عاطقتنال

3-5: 

 ظ هلا هاوتف جرح ام تاسعلا قالطلاو جاوزلا رداونيف كدكر ا

 | ناسرفلانمس راف نعرك ذ.نأ ىلا تالانملا يف لسرتسي نم مههذ دحي انال
- : 

 1 هياورلادعاوق مر نم 2 م ميلتقب فيكف دحاو مون ثمهددع ِِ اصحا

 2 يي ملل مس نودع و 85 كك كات كت 76 يبل

 هعمل



0" "٠ | 

 دار ندملا ىلعا 0 ثدعل 0 ةنلالا 0 0 ل هيل جام ىلع

 و نامزاا لوباقت تن 1 و مهقالخأو ني |١تاداعىف راذ رد ةاناوأا انخألا 0 ظ

 1 فردا نع مهمالكيف ءابد "لإ ل لدم كلذ كافرا مم ب 1

 ةءورأاو مركلا نم مالا ع ىلع أم اورخافت ع نساحلا 0 7 ا

 لاكوأ مانغا ك0 ا ءايلج ال اولا ىلا ىواسملاو فاغلاو

 00 جي الاربع و 0 كك اده ان 'أمز ثداو> فاودصقام

 )0 د دانصلا نيبلامهلاخدأو ( 1 هلا 1 اناس ب ةئىولحعا

 000 لذ ب ىلا مز ةفلعملا لديانإلا قبلللا تحب مهعفرو |

 داخل عرفلا وه اذهو د كا اذهل دادعب ىف تيفو .ىلا ةقراملا تاداعلا

 ثلا ا راح نع ينيدنال ةليلو ةليل فلأ تاياكح نم هيلا حانرأ ىذلا .

 0 كدا يف امل ليثم ال فصو ةءاربو نسح هيفو ةصاخلا

 كا ا را

 5 رطأىف رافسالاب اردد تاكا هده ر ءلا عضو اعا

 ريغ كالذي اودافتساف (؛4) ةءاغرف ءارو ام ىلا نيصلا ا ىح قادما

 00000037 21١ تاداعو اهودهاش لاو الا ومالا نمدوتسك ام

 ادا 2ر6 اع 0 رش لاو 2« قاعالا برد ناغالا (1)

 بحاص ىلع دقتناو نر ةمدقملاو ٠١ 4سانلا مالعاو 80*45 ىناخآلاو ديرفلا

 ند ئسنف 33 رفلا دّقعلا ىف 0 ةصقلاو ليد“ ز لأ ف ةفياخلا سواح هةيدصل فحل

 ايفا ردخلا يفمهؤ ةاماعوب رعلاةلاحر هن ود مم كالذ ىلع 0 ديبلا 0 هذ رظتسملا تاياكحلا



 ماتا ماكحالاو ةنيزلا اهم .اودإقتا
5 0 

 ظ ىلا اوندحي اال نا مهدوع دعل نءرف ةايللا ةداع تاك

 نم - اهل وقنملا رايس الإ كل 5 6 بيحتو . هوراذن ام

 ظ مملوطأ لوطديزءالدوللا دوس هوجولا ضارع الاجر 0 فنا

 نم مهنم ناو ضيبو رفصو رمح طقن مهدواج ىفو )١( رابشأ ةعلرأ لك

  روثلا مدجك همسج نمو باكلا سأرك هسأر نمو اهب ريطي ةحنجأ هل

 رثك [هلوط نم راتبا نم نا تدحر :تعمس داو 00

 0ك ريغصلا لفطلادخان امكهطلا تحن نس رْفلا دخاب اعارذ نيثالث نم

 أهده هةر و . كلذ ريغ ىلا سر لقيلا ةقا علمت مك هقاس هدب

 ٌ 0 اوأر.مهنأالا ر اميل 1 نودرابخالا ابلقانتي ىتلا ريطاسالا

 / نوعرف 1 وون فلافل ع كقلاو ىسلاو قتل وان الا لع

 0 . بيغلاب امجر أم . اوندحف (4 ؛4) ةيلخا نصعالا ل اهأن نم مهريغو

 0 :؟الخخا هذه ل اتاري نات نيقمال

 ٠ نادإبلانم انع اصق مف ادوجوم لاز 2 ال ادا ناعزا

 نس الط اوءامدتلاة اص | لفاتتو ١ اننا طا هاد تراك

 ْ 00 داقتفلا كح ٠ مممايأو بر ءلارابخا لع ءالعا ظ

 ١ ىتحقاروالا ىف خر اتلا دييقت ىلا اوعراستف اهم ةلطابلا تاياكسملا جازتما ٠

 كل اولا ةيسلأ لع ةياوا ل وادتب ٠ مايالا ىدامت ىلع هوشني ال

 ١779 فراطتسما () ه6 قامازقلا 70:52 هيدان رت تا



 / لومو 0 ليقلالدلا 0 ىلا ه 0 ايزل لهأيف ف ع 1 م

لا جا جارختساو | محص ناي رابخ 3 نم هنأت
 ١ م-هدئاقع نر ك

 ثداوملاعوقو نوتةونمهو ةذوفحلا كاس هاه ده لأ ما نم 0 '

 .ىرسك م ايأ ف ىرج اذه ملوقب ةياهاملا لهأهتقوب ناكام لثم ةفلاسلا

 000 ا تراك ناو ( 1ك ربع ىلا سودتبلا برح يفادهو |
 ْ لقتلا ف حصأ تا مايالاو رورشلاو نشا أه 5 دف مالسالا

 أ كا لاو الكلا نم اهلعةاورلا نا نادل هاملا ر 5 نم هءاورلاو

 | ءاونالاب ةذوفح كاذ ذا ثداوملاو » رك َذبنأ نم ربشأ وه ام ةفلاخلاو

 ا

 1 0 ىدلا ف 0 نع'الا ذا 0 ا مو « مج 4 عولطو

 هيلع ميهاربا دالوأ ىلا مهفارشأ ب تاما تاسعا ايا ف

 : كان ويلا نم معو فدقلو شارآ ت 0 لثم مالسلا ْ

 نءهاتك ىف (ع م) قحسا نب دم خراتلا نيودد كا

 | افو ردمالو اعوم هلبق خطراتلا نكي لو (5) ا و ل

 ا كفو ماد عصوو . كلذ داعل هيو دب 6 علا لهأ ذخأ م(ه)افتصم 3 ْ

 ادخار ءافللا ريس ن 01 ا كو 0اس || ءاملللا ريس هم اردثل) ةنحرح ما :5 ى الات ةاولا

 (”, ديرفلا دقعلاو نودلخ نبا ةمدقم 0 5 كا | باتك عجار 001(

 هه دخلا 0( ١6 د تا 5 ريثالا ناو هاذتلا وا كك اس ع دي هفلخ مىجح ا

 ٠ _ تحت يل تيس دع محد فيس مكطت

 المسعودى7*#5٠١



 لوقيف فارع لاو سلا ع هما فا ن3 2
 انكو انك انك نصح لاو نامإلا ن1 ا

 راس ىلع هقرف ام ىلا عج ول ام اماذع اتاخ ادك ىنالفلا دلبلا ىلاو الجر

 ا تل ا ذونح قهفضصل رذت 0 عالقلاو نوصالا

 .اذك مهنملتق هنا لوقين اكمورلا نم ىلتتلا دع يف هراثكأ كلذكو لقنلا ظ

 نادإبلا نم ملام عيمج ىف هلثم مهدنج يف نكي ملام فالالا سادت

 ا

 |ىذلا ؛ ىد || مظع' باب ع نم هياع عقاو وه امو ملعلا ىف هلضف صقتنال ظ

 . مولعلا نم هاوسامف عابدل نكي ملو ثيدحلا وهف لع ىف ىدقاولادرفنا امرف

 | نافرعيارهو ىعمصاالاهثلا دبعو ةنوارلا دا هدعل خنراتلا نود دقو

 فعالا انا لل ايلف رباط نع اينو انو ميمايأو 5

 مهملاهدانسا مورب امف )١( نيمدقتملا ناسل ىلعر مشا كلا لوش ةلاداك هر

 نم خراتلا ىلع لخدب اع ةدخاؤملا ىلا وبن ربخ نموا ةتكن نم

 || قرفيالىذلا رعشلا نمهعضإام لعءانثلا ىلا هنميرقا ةعوضوملا رابخالا

 لكل ةديصق ةئاعستو نيفلأ ممل ىور هنا لافي . نيياهاملا مالك نع

 . (؟)تاعطقملا ىوس ةريبك ةديصق ةئاف ةيدحتالا فورملا نم فرح

 ةهءاورااري ءك هنا الاهباع اهدقتلا ارو ل 0 ها

 ْ كلذ س ا هلأ لهأ نم ريثك دنع: هَ نذا 0 ! امف نود د اعساو

 || اذهو هتان ودع لقت امف اةرثكل لب قدصلا نع اهدعبل داما
1 
58 

 ١١ هدو د ا 1 ١ ىااغالا ا

 م يي



* 4 
 ا ب د ل ل سس سس 3 - 2 - ع 2 3 0

 ظ لحر ردص يف هلثم 0 ع 3 توافنب

 0 لاو طلخا ىف قل او 5 ادامحو * 0 تادحو ىنا م

 او اكل كار انقر لهأ امهف عقو نيذللا

 00 الا نبذ نع حراخ وه نم مجلعأالا نسا رك اذ نع اعيج
 روصقلا امو نولوقي اك )١( مهرفك بهاذم رك دف ا

 ا 1 اورد ا نأ يد نم تداولا نو كد ل

 تاقسامف موهياعم كاوأملا ا و ا االعيف 12

 ىف نوكيل ناطاسااو ذوفنلا نم ميظع ناكمب اهوملست نأ دعب مود هد

 مولعلا نم هاوس ىلع خراتلا لضف رباظإو سانلل ةركذت ءايشألا داقتتنا

 كالا يد ىلا ارا ل ةيبدالا

 2 د ري د ب يرسم - رس ريب ووسام يا 77/777: 0:77:71: ة21:0730:3:1086:110871916:7طقز117 077770070 طالطو لق س  لسسجس د 0

 مذ 1 اممهاداو ترعلا موانع ةلسرلا هذه يف هقلعا اده

 هيك اوراذلو 0 "يل ك1 هه هحا نسا 0 امف لب ا لضفلاب

 ناكذا 0 تت اعانصااو 00 مولعلا || مين 0 0 هريصلا راذل

 قا كار نروطللو نيفلقن 5 « انركذ نم ريغ مهل

 ع ار دقاق وجَدم ريغ 0 اضيأ ةعانصلا نم مذ نأ لع لدن مم

 ةلخادو هج راك تسياوذجراخر ظن (") ليدصلا رولا ىلع اروص ميامم

 تا و: رو ل نا ةقدم عجار ”؟) هربغو لقوح نباو 7« ةمدقملا )١(

 0 اياك 9 هفاخ رحم ||



4». 
 0 م ةبب رغ ا فو ةلخادب تسيلو

 ةوالخلا 2 4ع كلا ماك> | ىف دولا رهبرأم ب بايقل ءفلاو هد معالاو ة هيل لإ

 رصع ف هلا اولصوت ََق هاك دهو ةوالعلاو نسا 5 ةنيزلا مامو

 | هبصخل )١( سورعلاب ىس دقو هللا مهزعا ةكماربلا انكولسو

 ا ىرمعلو .ةيمالاسدإ ندي 0 قةماع راشتاو هريخ 0 ةيرابصلاو

 كَ .ةياغلا غوابب اًتطان ادهاشل برع اتاي نمل بلادي 12
 . 50 5 ىف مالا لا > اهفمترب 31 نب ملا داما نا معلا

 ا ةيداسإ 2 ةلاارورج : لوا تا انكلا اذ ه نود عقو كن

 1 لاحد 0 هللا | 0 مركملاانيبن ة ه ره نم نامل دين سال

 اوس يال مسد فوق يملا هنا يملا بألا
 4-3 ةئماثأا ةلاسرلا 6-1 ظ

 "ا ظ
 ا ركلات لا ةلاسرا 1ك رذأ كيلا تك 0 انه

 ا "نأ هع قل رفاو مو ورلا نسب لصا اهلا ر حبلا 8 ةنيفسلا نام لك و اع مويلا ا 1

 |: تاغ ا 0 ةرضخلا لا رودرد الأ لوح لضصو مو كا ا

 ءايآ تنال ١ عاب ىرصللا قو ىواقرسشلاو 1١1 *5 ىدوءسملا (190) |

 0 تل دقو ةرصامقال يور طا ةظفللا هده ١ ةقفرالا ل دو

 ا 0 هبت نع لاذلا فذدحن روربنأ ةلكمل مودا د نبا 2 ثدح وو برعلا

 ةيواسنر ملا 0 0 2

 « "© ه



 ظ لاقوهيلا ١ ١( قادت اماظع ار اد َك 000 هسا 8 هتيصأف هم لا ظ

 | انئياعر ليج سمتلبو مالسلا هنم | رق كو هر كلنم نم نان أنا

 مورل فئاطاب هيلا كلوجون نأ انيارف هنلم نم سدقملا تدب ىلا جحن نع

 أ ىت ىلع بصعتلا نم هيلا اف بغرت ةباغل ةدوملا ليبس يف اهلبقتي نأ هيلا

 ١ اذاف )١( بورملا نم مه عقاو وه اهف عملو الز نوف نق ناذلا ةيما |

 | ىفهيلا كذافنا نم دوصقل اوبف ,هرايدىلع ءاليتسالا نممورن امرىلع انقفاو ١
 | دعولاب هيلا مدقتو كناسل ةءالخت هياق قرتست نأ يف دهجاو ةلاسرلا هذه '

 ١ انلام تيب نمسرالاةقفن هل فرصنو حتفلا مول هقح هيفو اذنا يىفيمعا

 01 ل تلاطلا قلو ىوحا مهما قو هدتج لع ةيشاولا:قازرآلا ىزحو

 ايف ردقلا لياجاةفرتم خيش هال كك || مظمتلاب هذخو هيلا كنع مجرتي

 ؟تاودلا فد مادحلابكبحصي نأرو رسم ل 0 د 0 || لن

 | ريحا تااوانلا تانعاذاف. ماشلا لحاس نمتوريب ىلا . مايمعاو

 للا | هارد قاذبع ىلإ سرا نم 00 كعم هجوب نأ كيال هادو

 د ةااضذا لانكالو . هللا هك 2 رسف نيجاح انقفاون ثيحما رألا دليلا |

 ظ - سوت لو وعو- كتلت تاوضلا ىلا ىدبعوةسارألا نيعل

 ظ ةحاصملا ىف مهمأز مملطت -ال ةكماربلا تيتأ فارصنالاب ىل نذأ ايف

 نباو ئرقملا عار () هب نم هيلا ىندتسي ةفيلخلا] ١ ج4 فاضلا قمم د

 ورشا هذه ىو وطم ام امالك دن ريالا | ٠

 وبف ةلزصر هني ا حلا ىدوملا اذه ل 0 0و لاملا

 .- ا يتم يستقبل



 تق 0 ديوب نا تعج لف ا

 ظ كلذ ان تلد ردا 0 س نع أ دحو 0 مع جرخا ا هياع ا

 نع ا رد الل وأ مث ماللسو ةدوموريخ 50 1 رفلا كلم ظ

 مجوف رماالا .ن نم 1 ادكيت "افق كاصوأ< لاقو هيلا قاندتيساف انس ْ

 1 لي د لات :هلأ ريرغل هَ , ىداع مآلإ هللا ا ظ
 ١

 أ فو م نا نع اعف 8 ف ا اكل نال 2 هذ دم نع ل

 ا 0 اا نيح ل 3 8 0 اع هبوعراقي نذلا 0 روبظ

 53 ديشرلان 00 3 أقهدعل ن اهنمونتنال 1 هتلاودت دف ةدحاوةرم ْ

 ا

 ظ مهس وفن حيمطل 56 0 الأ ملا لقعلا ن «.م هدنع اعاينغ قع وه نع

 | نعا انيلاطاال ءءلاس لنا لاق دن ءاليتسالا عمط نم رتقلا هءارو ام ىلا

 ظ مكر مّنلا انا دقو نييوماللو انل !اث ١( ( )»ل 0 5 35 5 ءايشأ

 ظ روحبلا ءارو ام ىلا برملاو ليولاب نوداني مهعدنلف 0 ىف اوناك ناف

 ىراىباف كالملادراومهدرونو ةفجحلا عضاوملا يف انااجرب قلن نا انل ساو

 | روذزينالا- تسحا ىلا م فلاتملا كلت لع كارشالا لبق نواف كمل
 ظ ا 52-6
 ظ ىلع هتقفاوم نع ادايعل ةدؤتلا موزأو قفار راثإ نم هلع 000 لع

 1 دوءصتعم مهرايد 8 نونئمطم مهو ةيما كواع عاقبالا نم موربأم

 1 ميوخخ اوكنشو مهيواود |وودو مهراصما 00 دقو معالق ف ظ

: 

 ديشرلا ىلع ترشأ ىذا انأ ىنأ لا لع لاقق ناطلسلل
 ىلا كلوجوي ناب

 ا

 ظ , 5 ةداملا ةهراووس 4



 «ادعلا

 مهرايد ىلع كاش ا( نودو عاركلاوةدعلاو دنمألا اود ولاجرلاب

 اعرذ سلدبالا لود ىرت نا ديشرأاب لد ا تازثلا 0
 نمأي مهيزوحيف تاخدول ا مورلا ىلع ةرهشم افويسو مالسالل اعينم ا
 عرال فاخ نع رود ردا تام ا داوقلا هنو كا دليلا لع نأ ا

 حدف نااوت ا ونت لحنشاالوج "

 31 كلك دقو 0 ع ” اهلامع ىلع ضيف ن< هدو َّ دوبعلا ْ

 الءاف ناكام لءفيلذ الاو هنم طرف امع سغر ناف نأشلا اذه ىف هدواعا
 هتيئما عولبل

 اكل هدد ةءاس ةؤلخو د. رلا ىلا رق.ح ركب ذغلا ناك ايف

 مودي نا ريغ نم نكحلو 0 و ال سو مالكلا هناء
 د كا قل تاوكر نعاذ لدفيو ليما نم ةيهر أم

 رابخأ ا ركز 0 ل هءاتك ىنملسو هيلا ىناعدتساف ظ

 00000 ل حر قاصواو : ترر» ثيح مهر رد لالا
 00 ركل ح هلاح ندا نأ هللا ريك لابملا مك" قدشمد» يف

 (#) هرمأ ريدتيل هيلا كلذ تءفر ةشتتفلا ىلا ماشلا 0 ةلاهسا هنم |[

 سلدنالاىلا قشمد نم اوبره امم ملاةيما كولءنع ةفلاسلا رابخالا تانث ١(
 اواصحيوأ توللا هعم اود الات مهولتاق م ملؤدل ةتعدم ريغ اهيف ةيناهلا اودحوو

 1 نم 4+ ميكوام 0 لش كارل كلما ليبسيف مطاتقتسا غلب وقمرلا قم ةمقل ىلع

١ 

 هقنع برضزا دعب هباحدا دحال لاقفمبعو جة زك هلاه دقو ةدعلا 0 عجارب هنأ |

 ظ ااا د( ريثالانبا» رفظلا واىلواتوملاففويسلا نو هكر ا
 بحا 0 كانه اممحارباف يومالا اذه 0 ةفب رظ ةصق مة ىييشلالاو را ظ



 تت مس سس ع وسوم و سس بسسس

00 

 ”موقمملأ ةيمأنع ء هل لف «مورلا رصيق كلر )هندب نيب تاق اداو لاق من ا

 قح اانا اداننف ضرالا ىف اوهسوةداعلا صو ىاولارو ةمعلا ]و ت3

 6 نذأمث سو هيلع هللا لص ىبنلا ةنأرق نم انناكل مهم كاملا

 ةظفلب ىلوعدي ناك ثيحل ىلع فطعلا لجو ىلا ليملا نم ربظي ناكو

 ؤ . هعاطقتا دعب مالكلاب أدب املك )١( بيبملا
 0 مظع لد رودرينالا ىلا: هفيلتل تئاطل يف كناكو

 ظ يلطف (0) دنهلا كولم ضعل هلاواسرا هللا همجر قدما 2-2 نا

 اتش راط# ن 0 ردد بهذلاب جوسذما قزولا ةرخاف

 يلا 6 دارو لدتِصو كيمو راعطاو نما نم زاطخأو

 ىثولاب سبلملا سهذلا نم هبيلالكو ريرملا عاونأب لل ميظع قدارسو
 , دادغب عانص لمت نمىهو رابمو ليل يف تاقوالا ىلعل +: ةريبك ةلوزمو

 ظ نتاقن هعنبص شوقتملا جاعلا نم ردا تدخلا دق نسما عيدب حم رطشو

 ىهوداشلا لثمت ىتلاةادأالا ىلعهمسا مسرو ىلهابلا فسوب همسا ىراصنلا نم

 هموط رخ فلي الرق تلة مدقواهنعانض بكي اهلا ر اطال نإ ثي نس
 0 0 2 ِِء :

 ناسرف ةساع هلوح نمو همامزب كح كف ىدتنح هسار لعو سراف ىلع

 ىببحاي هداوخ ضع. وعدي نأ نع ف رتيالةهياحلا نا هال5# ىتاغالا رك ذ (1)

 دادس نومأملا ىلع لخد امل هلأ مههارب نإ قحسأ رداوت 0 ل تبحاص لقنو

 ١ نءروظأو هيدي ىنضتحاف هيلع تأكتاف هيدي نومأملا عفرف قحسا لاق هنم اندفديلا

 ناغالا ك5 8: »+ 18 نرسل نشاوم ىل قيدص هريطا را را

 نضام



 ب يما جا

 لا ندوب : هلا نع لاضفتالا ديب انزتجاف لاعتالاب ةلقتمأ تاوذلاو |

 مث (4) ةفوكلاو دادغب نيبام فصتنع ىهو (-) جاجملا اهرصم ىتلا
 سينخ ةبحر ىف ام تلزنف ةنوكلا ةنيدم ىلا مث (ه) رابنالا ىلا انفطع

 ١ ةلباقم ىف ىهو (9) هللا همحر فسو يأ عقداتسا دا نم ئراصتالا ١

 را + نانو زج اهج1642:77 اج ننال جوالات

 ظ جدوه هربا لعوماشلا عنوان تقي يلا قدايملا ىلا 10 زمرلا هجهارإ

 ناحين ل ام جان هسأر ىلع كلم هيف ىوتسا دق موسرلا عاونأ اج

 قحتسام قذحلا نم هريوصتيف ماسرلا انك خا ةفو 1 )ريح كول

 ظ اطا 0 هاذا ف 0 مهاك ةليفلا باحصا لثم هيا ءانغاا هماع

 00 لاو جورب مهل م ةفرخ زم ليلا 6

 ١ حلاعي هناف هموطرخت ليفلا هذخأ ىذلا ىدنجلا ادعام حالسلا نم ايش

 ْ ةحم هيلعو نر ىلا هكا حرط دقو هش وش مم صالخال 4هبسفمب

1 
ْ 

 0 فخار دونملا سايل ىهو قطارقلا مادبا ىلعو رواحا مهدونز ىلعو

0 

 ا
 ْ 00 رم نم هنم هنأ لثمملل دبشي امم (0) شايكنالاو مجوتلا

 2 ماعلا دؤلبو ةف وكلاب نورملا ريح ٠

 قشمد ىلا م وكلا ىلا ريسأ نب ةهجولا قيرط ىلع مسسر دقت
 ليفلاب اقفر ءطبلا ةباغ ىف انريسم ناكورحبلا لحاس ىلع توريب ىلا مث

 ا و اح هوو خس تاس تح سس تم دعس

 آو الا هع (؟ ؟) ؟١٠6١*”بهذلا جور ,م بحاص ريح كولم لع د 6

 مر ناذك انضوف امءروص كتاندشقو حمرفالا دنع ةظوفح مويلا اذه 1 الزول ٍ

 ا توك 00 ا ةدودسلا 01 م 0 6 8 ) يوانتلا



 0 مهيمسسس وي سوس سيسكو او كاسويسسس مس وس - امص مسن ةسو مس وس ع  بيي و يساس م هيي سس

 آ « اا و

 لاله 1 7 تال دقو: (1]-ليقلا ياي وترتملا ريبكشلا تكلل
 2 ف أمس الودللا مهفرش (؟) تيبلأ اهالسملا نم مف تدجو ْ

 كحو اع مهرثك او (0) 9 ةعيشلا ةالغ نم مو 4 ارصنلا كا

 قدسا مهم تيل دقو ةكقطإ روظمو 00 11 م نك دو

 ةكمابلا زاشأب ةراحالا ةرزق ةفوكلا لع ذي غلا لماع وعو ىدتكلا

 مظعت مهسي اف ةيعرلا فلإ نمنوخبنو 4)ةعيشلا ديت ىلع ن واظفاحت نئذلا

 ( تلاد اي مهتاعانصو ميمولعو مالا ةمكح هعارتتا 3 مالحلالا |

 |١ تاكا راما "نط تمت قنلا رهو ناس ع رااح مهب أ ةنس لع

 تاتكلا نم ةعضوم ف مد 6 ظ

 ُ ءام تاد 0 هز قارا ذه مظعأ نم ةفوكلا تدحو دقلو

 | قحف ذاذ فضحت ريكلا قانوكت ناتر دقو (6)ليختو

 ْ بكر اذا لمرلا فوكن ملوق نم اهيف سانلا عامجال ةنوكلا امتيمست

 لضفلاب مه دوهشملا 00 م ريثك أف فداز دقو (0 أ 2 هضعل ظ

 ثدحو دفأو ى 53 تقاو هلأ ردقل ممرابز ىل ايه 0 اممحالاو ظ

 || هيلع ةلآلدلا نم قتكا ىذلا عضولاب لقعلاو ملعلا نم مه ا

 ١ هادنلا 0 نيخرؤلا 000 2200 00 6

 ا

 | مدع رجس 0000 1 00 3 دعا 0 (4) ٠١
1 



 قرد ةدارانم اراد نكس وهو مالسالا ن رع هدعلا 0 نر

 هيف لاق ىذلا كرابملا دحسملا ءازاب ىهو )١( بلاط ل نت ليقع لل

 "001 ا نر هاو ايف [ثع نالدمت هدف ل ناعلا ضن

 اا ل يي هرز دنو(ء) هنو ةنيح نم اليم رثع ثا ىلا هنم ةكربل ظ

 ل هدمع ن ا هام 3 ع فرأ(و هنيدملا ن ظ

 تالا 1 تأ رثو هن ع 00 )4( مالسلا هياع 0 1

 ىف تءطتناف لحل تاودلا ىنع تفاخت ةذوكلا نع تلصفنا الو

 تعط اذا ىح رفقلا لعل رفقلا روع 0-0 رطل نم 4 [ج عمةالفلا 0

 0 ل | تلنخو (هزاب أ هد ا راظو دادغل بيطتر 0 رميا ةقشم لع 0

 0 : ةعئار 1 9 ايلا كر ا : ةعماج 00 رادلاو ةكماربلا

 .() مدنلا قدسا 2 3 لوقا ا

 5 '”مهرايذ لى رع ىري بلا دزأ ىاف مالسلا دادغل لها ىلع َ

 0000 قوما نم 50 ىدسفت ذا تر اذا ْ

 مجوقن(4) 18# ري_ح نبا (م) "ه5 توقاي (؟) ١454 ىناغالا (1)
 فاعالا 5 عضوم ريغيفو ١ 10و ةكد ىاغ الاوىبورقلا (0) 1 نادإنلا

 ترا ا ةرلا نأ كوالا لغا نء ل ةقحص وف توقاب رك ذو. له

 قوشنتيو 5 ناك ارثكا هنال ودا ماظل ند 0 ا هلرعشأا ناك اع رف

 لوقو ديشرلا عم هرامتسأ ف وهو اعلا

 ماهحو 1 حول قوشال هحاه 20 نحتساف+ ىحالا ا

 مالسب هلهأو قار ءلا اح أ الا رد ملا يف امد م



 ظ )١( هليل  ةرمدع ىلا ىف قسد ا ىتح ريسلا يف ادع لزأ و

 تلزنف امنوداف ( «) مايأ ةيناك ىف اهتلب ريلا انج تت ترس.ىنا ولو
 ىف (م) ىودعلا شرقا ميمت نب ركب ىبأ نب رمع مامالا اهيضاق دنع اهيف
 ةاضقلاز اكو قشمد ءاضفلا ىلو نملوأ وهوءادردلاونأ رعوع اهانب راد

 . ريبكلا رصقلاب فورعملا (؛) جاجملا . عق نونكسي هلبق

 هر ري حض كا ماشلا امأ

 . هذه ىلا اهترامت تاقكالذلو اهياع ةيزاغلا مالا بلغت يف ظملا 00

 ظ تناول ةنعارفلاو ىلو لا نير كلاو 3 اع نادكلا بلغت دن ةناغلا

 ظ 3 2 مالسالا أحد نأ ليبق امس الو ةيناثلا سرفلاو مورلاو

 ناسغلاو نسرفلل نصر متنا رماع ىن ناب ماري ضروف تا

 5 000 اليس تيسراؤو ةنزعا رخ ضقمأت مورلل نيداردملا

 اليلقالا لودلا ىف اباثم نك. + ةمظع يف أمنع هاج تناكن أ دع لالحالا

 قوس عئانصلاو مولعللو قالا وك نوب مظعأك امن ةراحتلا

 ند ل ىتح موسرلا كان تصل#تو نساحلا كلت تسردف ةحار ةحئار

 :ةيقان راثاو ةضحاح عوتنر .مايتلاخم
 نأ كولملا را حيمطو ةلذملا مهيلع بلجو دال لل ابلهأ اعد ا و

 وه ىذلا بزدتلانم مهس وفن ىف ناكو قاةشلا نم ميدل عقوام ميمأملا

 ىدياتالا (4) ماشلا :ةاضق (©ر 5 ىدياتالا (؟) ١55 5 ىناغالا )١(

 ؟ملال#١ فرطتسااو



 يمل

 || ا

 2 "و د ب« | 2

 ْ ُ ا ||

 ا ميم بم هع 3 3 0 4 رو 0 0 ل 0 دخأ

  وهادهو .د انالاو ةرملا ىلا ةيعاد مهظعا نا ا ضءذ لع

 ىحولا طم ءاشلا تدك دلل نا درعلا 3 هلثع 0 م ىذلا سرغلا رمالا

 0 اوناك نيذلا نرهاطلا ءايلوالا نطومو نييبنلا طّقسمو

 :ةلقتكخا ٠6 كن اطمن 77ه تسنالا ةناق77711555:23:717152:777207171177777:11 0/1 اجقان 1 17 امت ةت ة 1 ة7 771 17 ات”

 3 0 ناكام أوعددم ! م ف سانلا اخ دا لوموربو م,سوفنل

 ةباغلا كلذ ن قم اوعام + معأالا عبضار أو 5” م اقر فتهو مهلمش |

 ةاسارلا ناعولا لهأ ىلع بجو امناف. . مهرمأ نم مومور اوناك ىلا

 . هنمزودصق,امريغ ىلا مهلا 0 ل وشف ال هيما مهف نوكت

 .هفاخ ىفهللا ةنس ةبصعلاو عامجالاب الا لصحال مالا ةمظءناف ةدحولا

 ماستنالا اههف مقو نيح ودعلا اهم ثبع كيك هوا لودلا قا ردنا

 3 ةقالللا ىلع لم وأ اعراتي مل ةيومالا ةلودلا ىلا رظناو . ؤزجنلاو

 راظناو ميعنلا عبط نم هلا لومرب امف )0 مهييص أبي 0 2

 ةدشلام م تعقو فيك ةاحاصلا ةءرذلاو ةفيرسشلا ةلالسلا تيبلا لهأ ىلا
 نا سدح

 00 م 6-0 : ا 0
 : برغلايفاوعمتجا اف ةدحولا نإ موسي عمجل ال ضارغا ىلع أاوقرفت مل

 | باد ال ريزلا نب سعصمناف مالسالاو ةيلهاولانمز ىف ءاشلا تناك اذكه (1)

 0 كال ل نيملا تاكل جن كلت مسط محرلا نمحرل هللامسب لاق سانا

 | [ 1 لعحو ضرالا يف العزوء 0 موقل قلاب نوعر ,ةوىسموم

 هدب راشأ نيدسفملا 2 ناكل مهعءأ شل ٠ تسلا مها 2 5 ميم هفن اط فعضتسإ

 1/2 1 73712717 71717177077 777770777 27717656 الط 3777 ا 1170101 131 717757717112 ترك ةظطنا "كظن فلان:
 ا هلا نمحلا ند( 5 0 كل ناديري وه 6م اوحب

 انيلع نيفلتح ا عامجاو املس ف اتا لاق 1 اوز ناس 07 كبه ى ضعبل اف

 777757101770+ ين 17+ ان ترك
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 ناف ا هل فجرب كلم مه ماق هئع هللا ىحكر وسرد َّ 0 كك ْ

 نأ دس كلاملا يف عقاو وه امو مقو ام “او هلك كلذ كار

 نم لم قىمو ةييصعلاو عامجالا ةطاارب اللا م-هلود موقتال مالا

 ىلا مهلا وحأ عادتتو لالحالاب مهرمأ 5ك كاضو الا كلن مهطلاور

 . لالحمضالاو ىثالتلا

 دل تيا
 ت التما هطوغلا ةيحان فرطلا تح رسو قشمد لع تدنو الو

 ءامسلا تادح نم هنح ف ىسدفت تارك ىىَح ضرالا ةهرضخ نم ىنيع

 تاهودملا ندم ايندلا فام لضفال اميحايرواهراحش أو اههارم نافورغ ل

 اهرجش فازتال نيش ةعشاهيضاالةمو اهضابر ىف لح ا ١
 .ماللسلاراددعل . مالسالا ند منيب مامم ىمسايف ىهو . ضعل ىلع هضعل .

 ١" تسبلا,:أل . ةراضنلا ىف لثملا نع تهزنتو (؟) ةراعلا انف تكينما دف

 هو: (ك) ضرعلا ىلا ابنم لوما كوطلا,للإ تناك اعرو كلا هلع

 قاطا امو ا ل اقاوسا ن< ءىش ف )هك تاياقسلا نم ادا

 ىلع سانلاو ريثكلا ددعلا ىلع قاللا نم ىوتحتو (ه) قابط قوف:[

 اهلزت نم كو اداع ف و نم مهنق ِ نيلوالا نم اهانب نحيف بهاذم 0

 ىنيوزقلا (؟) همه#* توقايو 154 هبذادرخ نباو ”ه» نادلبلا موقت 1 )١(

 توفايو ةط ولعل ناو ريمح نبأو ”.# ىرقملا 2ع( 586 ريبح نبا 6 أ ْ

 ممله رينج نأ (6) 5 7 ْ
0 

 ل” 00



 « ماد

 أ اجاب نأ ىلا تعذب نم م مهنمو )١( داملا ؛تاذ مرإ ىف ا
 ىذلا 1 ع نم مهنمو : نامنك نب قانتمت وأ( ل دور مالغ رداغلا

 ريغ د نم مهنمو 5 ىوزأا وددكسالا ىلوم سقشمد وه اهطتخا ْ

 قيةحتاا نساحم ىلا مهب عج رت ةحح نواوقيام ىلع سيل هنا الا . كلذ

 درلا ناف مورأا 3 اهءانب لوزعإ ذل د_دع أمس الو ا اللا ةقئوم ىلع

 0 ىلع هللا ملكى م ومىناذادعب ليواتلا لمتحال حضاو مييلع

 ا( 1| فداتخا نم نكي اميمو . ةاروتلا باتك نم ةنا ام ريغ يف
 مورلاو نبين 6 0 0 ولملا تيحص دق (5 ( ةمآو ا ١ِِلأ 0 : كا ا

 2 لام ةراعلاو ةزعلا ع ند تاو اليوط ار عددا نر ةنح لاذ

 نم كولملا اهيف هداش ىذلا ءانبلا ناك ولو دعاوقلا ندملا نم اهريغ هلانب

 ا ذل هر قدمد نناككل ةناغلا هده ل الرام ٍَقك 00 >حلا

 (ه)دراث مايالا ترثداو لالحالا هيلع ىتأف نبلو نيط ن 00

 نوريجرصق هل لاقي رصقو(١ <)مورلا ىل لاى, 0 ٠ مةعلق اة ظ

١ 

 0 ل د كارلا هل لاش بو 0 يياجتلا نم ةيبح تاو هيلع

 موو سو 2
 ٠

 ْ 0 نامزلا مدق ف تاريشلا هنِف ىرجن 1 هم كا 2

 تا رسفو (ه) دوجسو 0 دوعقو مايق مويلا هناكرأ

 نئكلا (89) ؟٠ا#١ ىشرشلاو ١١م#*5 ىنامرقلاالا هبذادرخ نبا )١(

 (5) ه نايقعلا دالق (ه) ث"ه* نادلبلا بوقت (4) 19*ه ىنامرقلا (؟) 8

 | ”ةلال#١ يدوعسملا 609451١ يدوعسملا (576)7نادلبلا موقتو ؟٠9 ريح نبا
 و دوا ب لعن كلا



 مم سي تس سل يس سس سل تحصد

 ؟/6 ريح نبا () ١وا/#*9 ةطوطب نناو ١١8 ىيوزقلا (0)

0 2 
 >>. نككام م عيج اهو (؟ كلا دج هيا( ) زيزعلا دبع نب رمعل

 ١ لوعمنم جنب مل نامزلا لوعم نم مهراثا نم حاس لة ا

 : باتكلا نم هعضوم ف ط م رفعج ىأ

 هائلا طيرك انلجو الخ سانلا ويح تضم د هاك طور

 هه جسم

 2 سا سي تنساب ميسسنتبل

 لئاسلا ةروص ىف مه اونوكي ىتح مهتقدص اولبقتي نأ يي راعلا

 | اريخ انف نأ رلع ول انحتو اولاقل مترك نع ضرع اريقف نأ دق

 ' ايندلا ىف نودهزي مهنا ممالضف نع ىنغلب دقو 'ه) انماعط نم لوانتل

 ١ ةدهقاطأال فارع (نانبل لحرف يلتيتم لامن نبا لا نوعي

 : وهللا ىلا لئام مهروبج نال نيستا د ةلماق ةئذ ىلع الا ةءاورلا

 ف و نوهلاب الا هيف ن ولغتشيال مهم اف, تلا مون يف امس الو براملاو

 سرا ليلا ير
 ىزاضتلا ل رعأ الو قشمد ريغيف ه رأ م بيرغرمأ اذهو (,) ةأرمل

 لئاتلا ف نيا ةطلاخم تعدم 7 1 ىنال كلذ ِ 0

 0 تحب 55 0 ا ب كان

 ْ هسا باودلا العلا ظحو نإ ىلا م اا ةقنااع قيمد يف تيقبو

 مو نيبح نبأ (5) "م ريبح نبا (0) ١؟#١ ىبيشبالا (5) *1 559 سنمخلاو
 ظ

 سمسم ةيمسل هييع موس - ممم هجمص يييصم اس مس ل ١ يي سل مه اس اسس ل عملا ل م ا عا و سمت 2 يسم



 دعوا عل روبل

00 

 ىفاولسرتسا نيفرتملا مميبص للا نهال اص ل 3 اللا هش الفقع مهم 1

 11 ايلفتو ةيعرلا رمأب اوفعتساو تاذللا لع اوفكعو (0 كتهنلاو فضلا ١١

 ' اودحو ان ناسارخ يف هيلع ةاعدلا كرحتو هده نيني لالحتالاب ةفالخلا |

 هتفالخ مايقو()برطلاووهللا ىلعهفوكعو كلما رومأ, ةربملا ةلق نم هيف |

 هادم اوشا ا ل.تلا ىف لسرتسا دقو )ل رولاو ساكلا نيب 1

 | تنب لك نع مهاطعأو مايا دع اقل لو اذا ناك هر هلم لا

 ١ سبلملاو برشملاووعطملا نم ذالملا فونصل قنأتي ناكو (:) مهرد فاآ.

 000000 سلا
 ة|سمساسس هك : 5 تي

1 
 1 حر م ايلا لا اذه نع فلا تصف أ دق ا 1

 الو هانا تلا حماط وه "لو ةسايخلا ف اضرغ هل دجأ لف هرمأ

 ََغ 10 0 هفاح ىتح ديشرلا لاب قاةي امءىثلهسفن ثادحن

 ريثكشلا رح اهلا كم طاوغالا هده ع ا

 0 اع عالطتساالاب ىلأيم دقو الا سيل هالاو للملا

 ظ نيلوالايف تدجوف هربخ نم ىلا لقن امل ةعلاتم هيراقا د نم هوع

 ١١ تذخأ ىذلاوهو )١( ديزي نب ديلولا ىلا مبكولم فرت ىهثا دقو

 ىنال لقي مل هلا ىتح اشحاف اطارفا مركلا ىف طرفأ هنال كالا

 ىريمدلا(؟) مهريغو ريثالا نباودي رفلادقعلاوةم دقملاو #١156 6 ىباغالا )١(

 (8) كانح اهرك 3 ةذقصق ىف 44 ناقاخأ نبا (0)4 97*55 ئدؤوعسملا كر ل

 0 اغالا 00 تا حافلا و



 70 ا بسب وسو سبب سومو سمس ينو سس سس اسس 1 تو اوس ا حم وو نبمبحممم

 هدم ا
 سس سس ل ل لل 2 2 ل 022 ل م اس ص متل لس سج ج صوع سس سو جس ص سس م 101م

 رهوملان مو ويد ةيهذدم ل : م 5 ةوسفافلا نع سس 3 هنأ لاقيف

 يلاقيورانيد 01 نيعاررأ ا 0 دع (م)ن ماعلا الام تاو نم

 ناكر ال ةيدغ ندا جيخأاذا ناك هنأ هنسح

 زاجيط ام نيسننملا بلط ىف () لسرهجوب نايا برك
 ناكىذلا بارشلا ىهو ةجحنفللاب رشيو (ه) مها موحمرقاعإ ناكو هديخو ظ

 3 و كلذ ىف مهعبتف ةعاطقتا ريغ لا سم وامهن رمشل

 (3) طرفملا براءلا نم انف 4 كن قلي, ناكو () رمملا اف بص ةكرب

 اذا ناكو )٠١( هدب 0 موهقسلو (ه) نزغلاو نامدنلا لعبا 1 عل 3

 ُلَوَس هياع لّدَغَو تتارنلانء للا

 ركهات نأ نك عنخ اند نك
 (١١)ريافلابو انامحا نحسلاب ةجو رد افرص أم كك

 هميم ىناغالا (6) 79*١4 ئدوعتسملاو * فاتك يو قلا دعي عوايل

 (9/) هئفه تفه هيمسو 15*١4 در قلبا و ١م. دعو  قاغالا 3١ قىدوكت لل د

 ىتاغالا ١4 )٠١( 5*#65 ىتاغالا (5) تيمكلا ةيلحو ىتاغالا /86) ١*4٠ ىريمدلا [

 ممم و © ديرفلا دقعلا يفو ريالا نباو طا 0 تاع ا |

 هينغل ز زعلا كاع 0 نخم هل ناك ها ْ

 0 رق هود جاو. ابلخأ ني 0 تن ظ
 ْ 6[|. ٠ م. 2

 ع م اق ماع اذاف 0 ١ 00 ساكلا اع ظ

 ١ قاغالا (2 51 فردت م قالا 5 25 فاعالا

 1 مقوو 86 0 م 5 ع ة 09 أرارم مويلا يفاهريغب ءأ اكلك 0

١ 



 هدو
 ص0 اما اتخذ أ ]112 2120ل0لللللاالااامماااححجبب

 دلي رانا ناهوررش جوت 10 7 ىح بهذملا 11 اندام ناكو !

 | دحاو هجو نم ةيعرلا ىلع هر «أ لقثي 1 هنأ دحتف ١( ( هينا ذالاو تارا ظ

 0001 اه لاسم تك هننم ا ىتدخ هزاخأ نم يد هده |

 يفىتربخأدقو . ربكلا نم اههجون ضرالا لانت داك زوجت مويلا ىهو |

 | هيك ال5 ساثلا نإب الوادتم اهانصيق ناكر هوما نأ اهيدح ضعت: |

 نمءىشاذهو (م) نيملا كلذ دم هنك الغ هب ىلءو هجولك نم ديزب نب

 نمو . نيفرتملا كولملا نم دحأ نع هلثم عمسن مل فَلا ىف طارفالا

 نمهيلا اوراص امو ةلوصلاو ةزعلا نم ةيمأ ىن كولم هيلع ناكام ىلا رظن |

 70 ا0  ع ةممإ هديع لع ريثئاللامتو هباخيس هللا نأ رع ةلذل

 ةيصعملا باكتراب هسفن لع |

 ميرو را ا رشا د
 | تاعاسلاب اب هللا, اعضومو (4) هيف الزن ليباقو ليباه نأ لاقي اعضوم

 كانت أ3 نيبارقلا اهملع مدقت ة راق هيف تناكمنأ رايخالا لهأ 2 6 ظ

 ةنورو ةردحصلا ىلع هعضوم يف قبب هلب# امو ءامسلا نم ران هعلتبس امم |

 ارز نيمالاو ةاحملاو نيفردلا ثيلا لهأ نم ةعاج دهاشم

 مل/## ىناغالا (9) طاوطولاو دبرذلا دقعلاو ءادفلا وبأو ريثالا نبا (1)

 هراردتج ٠؟ ا اتكأ ينيورقلا 4 كالا 0



 ريغصلا 1 )ءادشلا را .اهمو 7 7 نا

 ترزو(ه) )رسكتم|هملعم اهيا ة مت( حا كل روبق امديو (*)

 ليال دلوماهنا سانلا معزي (>)ةزرب اهل لاقي ركل 1 حفس يف ةبرق ظ ظ

 ةغوبصم ةراجح !بقوفام ىلاو ةكئالملا نيضح (؛) مالسلا هيلع مهاربا

 لال .ضر ىتلاة كفا مدرلا نوكينأ هبشإ ءىثل

ْ 
0 

ْ 

 | () مدل ةراذم اهل لاقي كانه ه ةراغم ىلا هرج مث (م) ليباه هيخأ سأر
 ا 7 ل دا ل ىرخأ ةراثم للا 00 ا ظ

 7 ند ا نيعيس 2ك مماف ْ

 ةروك ذملا يب ماها و رسفملا] وي( ١١ )ةوءربرغلا ىلباممل بلا فرط 7

 كدورخ :!مملعدربو «نيعمو رارق تاد ةور ىلا اهانبواو » ىلاعت هلوق ىف

 . رصم رايد نم )١١( ةيردنكسالا يف ةورر اهم دارملا نأ |

ْ323- 

 47 ىدومدملاو 552١ -تاتيطلاو 532 ىقوعتلاو تت اال

 ةطوطب نبا(١١) ىنيوزقلا(١٠) ه3 ** توقاب (195)9 ىنبوزقلا (8) هلة

 ستوب : 2 تالا ناز مبا

 ١ هباحن رادع ىلا ىوا 0 حيسملا نا نولوقب لحسم ل مهو

 الصنا لبرخ لا ءنيتملادح الس قلفنادق رح هيفو
 . ا

 أ( ىدوتسملا (0) #14« نيمحلا *(4) ناكلخ نااهك د( ماثلا اضف

 1 توقاي (97/) 05 ريح نبا (5) ١.#ت ريثالا نباو 58“ ريح نباو 57 ١
1 

 ا
10 



 سس يس سس يي هس سس سيسي بب هس ةييسس سمسم

 قد معاون نينا نول نك تاع 0 نكمل ادهلو(١ ١)قوقشم 0

 هيشو. 3 دل مو ا فا رشاكفا رشا الوهبناوج عيج

 ايهو(ع) ىروث رهنو ديزي رم اهربك 0(1) ةعبس راها ىلا ةنيدملاهايم مقتل

 01 5 زمو برب لثم ى رق ضعل كاره يداي فرع كح آو 1 0

 ا اذ ترس لك ققارأاو عماو 1١ امفو (ه) رطسلاو مهسلاو

 0ع حافتلاو كارا م امفو هيلع نيدشلا لو ا ا هوان 0 أم هلا

 ا اننط طو ةحص هلثم دالبلا ف سيلام راك ما ادسو 5 نقارذلاب 6 ا

 ا نيا ل سوم بل فرط نم اهمليام ىلاو (؛

 بارما هياعىلاونمث ناسا رخ لهأ نم ةعامجب 0

 ,رثالا قو. نيعلا ليلق ةناغلا هذ ىلا دا ا 0

 | نيعلا كد هنرامع نم ْ

 ْ ريغ 00 ةيحوو مار اغلا نمزلا نم الخ ىف ىقشمد ك7 ْ

 أ

 ظ م 07 اهنقزأ ىف لوحولا ا نارمعلا تال_طف نم ةيصحم |
ٌْ 

 (ه) راذقالا ةلازا ىف اوعرش نودومالا اهذ ماقأ الف اماحاس ىف نيطلا

 0 3 ةفئالا ناكنملا ف اعان أم عم ناك ىذلا نوءاطلا نم ةباقو أمم

 ناكل نا دك د هر هم نارإن لاموقت(؟) ىنيوزقلاو 581 ريبج نبا )

 01 ةركلا دعت قاغالا 0190+ تانلك (هزاجالو سدح نبا: (5) اا
|| 

 أ ىذوعسملاو ريثالا ب عجار ٠ )٠١( .ا/#١ ءادفلا 3 (ة) ما ىئدوغسملا (مز

 ةرصبلا نع كر | 3 ةفركلاا ن ع مالك نم بهذلا حوى ىفو . دي رفلا لاو

 5#115 امابوو ما اهلا ٠ نع تافسو اه رخو
077021 



 ي« رع ا»
-- 011 

 منقي لارا مهل دهشن - دالبلا ممل دوش ىذا ا وه اذهو ظ

ا ألو بولا اهو مم مظعأ سي ىلا ةسدنملا ع اا مهديشق ظ
 

 روصتلا نم(١)س ادن الا يف هونب ام انغليي ىذلاك نويعلا ىف الامجو انسح

 كاملا دبع نديلولاراد تدهاش دف هل لا ل لوةع اهحلاج يف تراح يتلا

 حافصلاو رجمحلاب ةينبم نسملا ةعيدب |مدجوف قشمد يف ممروخت رح

 قاف الا ْ ىهانتت ىهو (؟) رضخالا ماخرلاب ةشورفم ةدمعالاو

 نكيملولو (ماينب ةلالجو اهموسر ماكحأ ىف (©) لثملا امم برضي نأ ىلا

 1 ةأمقورا ىف ةيوصنم ةفرخزملا ةديعالا الا اهذيز ماع نم

 تبحاص نا دسار د 5 ا راصنالا عسوو اعور رئاصبلا كل

 ىرظن لوح:1ل(4) ةبيرغلا راحشالا نم اهيفام ةدهاشمل اهضاير فوقولا

 اهربكي ىتلا ةنيزلا نمد تبجعأو طرفملا هنسح نمت عار ال رصفلا

 ناطر ,وهو رحسلا ن مةدقعه» ىذلا لهاذلا ةفقواهدنع في ور ظذانلا

 ةمسجم نايطو ةنبزهتاجرخو ةمرخ (ه) نثاورو ةعيفر بابقو ةقيقد

 هلحتف راكفالا هيف لا ةبيحعلا موسرلا نم م اهنللو سوقنا ضصخل

 ٠ هلمت الف راصنالا هيلا ليكو

 - ىومألا عياملاب فورعملا ديلولا عماج رين

 م دع نن دلولا هاب ةيالئىب لولا ةراع

 ةمدقلا 010١©" طاوطولا (5) ريالا نياو ديرالادعتلاو يزعل 6

 ١٠٠ه يناغالا اهرك ذ (ه) 11١ طاوطولا (5) 44 ناقاخ نن حتفلاو | ٠66

 "تنقاج 0571277777 "ن7 201 زك هكتار كة ا نقش ند

 د ل1... 1307502007 1227721 21 2222272222055: 22-222 يسع 0-5 ع 20 8



 1 4 ا 0

 ' 1 دابا تازاعلا دبيشت ىف ةنه اذ ناكوذ 00 ذ مدقتللا رصقلا

 1 را لإ رفحو ايانثلا ل 8 نادإبلا 2 هتيانع فكامش دقو روصقلاو

 ف م كَ مهتةيلخ هش عرش ءأ 2 0 نعءو ةراهعلا ن ٠:6 أول 30 سلاحلاو

 1 مايأيفماعطلا نعو زيزعلا دبع نس 0 مايأ يف ةالصلاو را نع لواسنلا

 1 : : 0 ا
 ] قاوسالا ىف اوقالت اذا همايأ يف سانلا ناك ىتح (؟) قرطلا حالصاو

1 

 ا دالب ىف سيلو ديلولا نب ديزي مايأ يف وبالا نعو كلملا دبع نب ناملس

 1 هف رخز ماكو مس 9 لامجو (ع 2 اقناو ا عماجلا اده لثم اهلك مالسالا /

 عيني 17 ا اا 0
 ا ناس نع ثتعءمس دقو ةئمدملا نم 3 اعلا ةهملا نا لثام وهو هنيزو

 ا 0 .
 4 (؛4) ةالص فلا نينالثب هيف ةالصلا لاق هها يروثلا

 ْ انح رام 0-0 فرت ةنسارصنلا هع مالسالا لبق هعطوم ناك

 ا وما لخداملف مميلهاج لهال ةدابع ثحب ناك كلذ لبق نمو 0

 ْ لخدم هلا 5 ودا ديلولا ن دلاخ ةدايق تحل 5و6 ةنندملا

 ا حلصلا 0 دقو ر> اللا امفصنت نا ىمئناف كك حارحلا كب هديع ونا ْ ظ 7 - 1 9 6 0 1 ٠

 | ىذلا نا نومحعز اواكذقو مهذبا 2 امفصت قش ىراصنلا نابو 4س ْش
5 1 1 

 | 100000 ل ل 792 حا ----
 ا ءادفلاوواو ١٠6١ ىرخفلاو 8*4 ربثالا ناو ه1*51 توقايو ريح نبا )١(

 ١ 758 ريمح نبا (©) ١٠57و ؟1945 (؟) ١؟ا/ ىنوزقلاو ٠١# ةمدقملاو ”هةخما

 ةطوطل نبا (5) 9١ا/*١ ةطوطب نباو 56٠ نادلللا موقتو ٠١81١ ىثيرشلاو ١

 2 سحناوهو١*8؟توقابو؟ 1١*١١ ءادفلا 0 ريثالا نبا 4١( ريح نباو 841 ْ

) ْ 
 ا ١



ِ 

 هوو#ا' توقاب (4) ”5*#١١9 ىدوعسملا

 - سس ل ب سل لسعلسسم

 د رو

 "ني نم لوأ ّللاو انأ لاقديلولا ىلا ةفالطا تراص ايلف ني مهنعيب مدهم

 ىتحاهي رت اولك أو نومللا ردابف () هديب مدمحلا أدب مث هللا ليبس يف

 ماضرأو ايسج الام اهمءديلولا مهضوعف مهحايصالعو ةينارصنلا تجاه

 صاخشأ ف (© مورلا كلم ىلا جو مث (0) اهيلع مهلاص سئانك ةدعب

 وه ناديعولاب هيلا مدقتو نيمحرملاو عانصلاو ةلمعلا نم افلأ رشع ىتا

 . اهالحورطانقلاو رسنلا اهفأشنأو اهناطيح ىوس اهمده لك أ مث فقوت

 ! نماوحن اهمف لمعلا قو مسرب الاو ىثولا نم واتسالا املع قلعو ىهذلاب

 رمرملاو (4) ماخرلا مهبلا بلخي محرم فلآ اهيف لمعإ ناكو نينس عسن

 : مز روك فرض هيف اطلاع 201 ممل ىرخأ ةلطلا ١

 ةئام ةيز ةيرصملا ريناندلا نم عماجلا اذه ىلع ديلولا مرغدقو
 ع مس ِ - 6-١ ع

 : كيل كفل هرشع لداع كلدو قشمدلاب 6 اراطنق نيعنراو هعلراو

 ةئامعنرأ ناك هيلع قوفنملا ةلجج نا عيمالا ضمد يف تأرقو (:) رانيد

 لصاملا ردقلا قش ا ل كوردعو ةيناع قودنص كو قودنص

 ب. رو هيو و وو رطب 72 5-2-1: (م)زيز علادبعنب رم ةقفنلا ىلع ىلوتملا ناكو ٠ نيتباورلا نيب قفاوت هنم

 | (ه) يهذلا نم ةلسلس ةئامس دحسملا ىف ذخلا دقو ةفالخلا ىلي نا لبق

 ةجوت م ءاسفيسفلا نم سهذلا صوصقب هءاردح ل زو تايرثلاو ليدانتلل

 نادلبلا بوقت (4) 7٠١ ةمدقملا (#) "7*1 سيمخلا(5114)75 ريبح نبا ٠١(

 (م) اهب ريبجح نءا 609 يا 00 5 "ادا ىدوعسملا لل 2
 2 عيا



 ظ «مو
 قابس جم 00 وسلا نم ءالوعأ أ لثت ةيحلا ةيسالا ف م عاوتاب

 4 م )١ قياط قوفاقب اط عزا م اخرلا نم هادم عفرو تول

 ظ ' ايانملا ولعي اهف قاقدلا ىراوسلاو ضرالا ىرا اهف ةمخضلا نيطاسالا

 )نك وبهذلاوناولالابراحشالاو ندملا روص كلذ لالخ ىنو بابقلاو

 ءانييرمأ هللا الادبعنال هللا انيرد: دروزاللا لع بهذلاب دجسملا طئاح ىف

 نينمؤملا ريماديلولا هللا دبع هيف تناك ىتلا ةينكسلا مدهو دجسملا اذه
 ظ 6 نيناهو عبس 2 ةحملا ىف

 ا 2 2و( ترغلاو قتلا نم كلذو) عماجلا اذه لوط امأ

 - نوثالثو سمخو ةنام فوملا ىلا ةلبقلا نم هضرعو (م) عارذةنامتالثوأ

 هماعو لوري تانفقرعو ا بايلا 0 . حرا 11 3 ةوطخ

 . .امباقت الوامبعطق نامزلا اذه لهآ عسو ىفسبل ذا (4) 0

 ْ 2 أعدق ها لخدم ناكو نييفطانلا باب فرعلو نعل بابلا من

 فرعلو ىبرغلا بايلا
 فردعلو ىنونملا بابلا 3 : ديربلا تاق

 ا بايب

 - ءارضملاب ةفورعملا (ه) ةنواعم راد ىلا هنم جراخلاب ىغفي وهو ةدايزلا .

 ظ .فورءموه م طهار جرم ةعقاو دعلا مكمل ن نس ناورم الزي 5 اكو

 © دنا ىطر هن واعم اهدحم ا ىلا 0 ادرك دا ا و

 0 ل ىيدرملاو توقاو ىورفلا (9) هدعع» توقايو ١07

 ؟١٠ع#١ ءادقلا وأ 26770 قيورقلا 5( كرا ةطوطل



 سواحل ا ةريكلا كيصن ندا لاكن

 هسفناةءاقو ميظعلا لجرلا اذه اه 5 ( 2 0 :صةروصعم ل

ابةاشغم ةءازخ ةروصقملا |
يركلا فحصملا اهف شوقتل

 : ها ىذلا م

 ترم كلا 921 ءاوان ( هماع شعت لو كالملا كيع نب ل ءلولل ةضفلا ن 3 ا

 | مالسلا هيلع ايلع اولاتغا مةراصلا تانواو هر جراوللا نم

 | مداها 1 لاو ا ف يار ل سا ماق دحس اذا نك

 ١ فوقولا خاص اهنم ىلإ جرخأو.(©) مالا ىلا هع هللا ىضر نافع نا

 ظ ميا (؛4) «اصل#ههلاب 0 هنالك ناولس هيخال رثخآو « بساحمو ظ

 ماوخ نم ةكللاف لل اممفيضيلدادغل لا دك نود 0 2 ظ

 6 كنك ضاضر ا ةوطخ نوع اهرود هبق عماجلا ادهىلعو : ءافلخلا

 ضرع يف رابشأ ةعبرأ اهلوط حاولأب اهلك مالا حوطس ىطغي نأ ىلا ظ

 جراخلا نعم فوقتسلا ةئهو . ةدابز 1 صقن أبمف ضرتعا عر هال ظ

 ثيحم عافترالا ومسىفىهوهسأر ةبقلا امن اكوهي-انج رشأدق رس ةئيها

 . لجأت م هياقدحس || نحص 1 ىشمد قياطتسا معضاو»» 1 مم اغار 1

 | شهدت ' بهذلابموسرو مير ؟كانازدإ تاس ىلعو راظانلا

 ةركأب هيف نولاز.ال مههزينمو تييمشعوللا 2 كان انهو ةريصبلاو دعرلاا

 نوداحت و نوري ةيششو

 | ةطوطبنبا 5 ١9 ””رخفلا (؟) ١وو#*1 ءادفلا 58 ؟7ةهرح نبا(

 را . اودع ىدحاو 9#١19 ””دوعسملا (808)4] |
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 0 0 دعاقم 0 10 رو :.مةسهدم

 ! هتف 1[ 0 7-2 دقو . ثالثلا مءاوصلا ربك أ امهادحاو ىبرغلا

| 

 4 سة نانا جب هدا تضحي طاطا جا اولا )اا تنك هز نذل انك نع زيان

 تدهاشو عاطقن الب ىرجءامهنمةبعشتملادجاسملا يفو هيعصو هزلاهدو

 ل ا كرولا نم نعاالا كرا ةلاق قبقلا طالبا ف |
 حنا دهشم هنا لاقي راهنلاو لمللا يف كاذبا دقوم ل ايدنق هقوفو ةناوطسالا ن

 1 1 يللا ع نات نان ها نش نال ماا 1211 12داسهت ل

| 
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 ا

 ْ ترهظدق ةبيجت دمع هلوح نمو (م) مالسلا امهملع 5

 || ىلا عانصلا ىدباب اهيف ةلزم نيعلا اليخت اماولا نم ىرخا قورع اهف
 . طاحت نا نع تمظعو كرابملا عماهلا اذهاهاوح ىتلا نساحملا نم كلذ ريغ
 . دق نكي ملام مون لك ىأرل هنامز هيلا ددوت ول رئارلا بسحال ىناف فصو

 دحاهروزي الدنا يسحا ام ةعتصلا ماكحاو مسرلا لامج نم (4) لبق هار

 ٌْ نييومالا عم ةسايسلاق 0 هل نكي ل ناو 0 هينايل ءاعدلا ددحجلو الأ

 ظ د ا لا و تكيس رولا

 ظ ىذلا مويلا دغ ف ىقشمد نم تر : ةل>رلا صاصتقا ىل مجر

 0000 نإ رثلا نصحم ىف تادضوف تويرب ىلإ نالتلا هه :ترفس |

 ىلع ةنبدم ىهو ىنادبزلا ىلا اهنمو » كبلعي ال لاقي يدق روس تاذ ْ

 ْ راغاو راحشا تاذ ىهو 4 )0 دا يقع هح ةياع ىدذو ىداو فرط ِْ

 ىنيوزةلا(4)ةا/هريبح نبا (؟)١٠ ١# ىثيرششلا (9) ؟..م#ا ةطوطب نبا ظ

 "هو نادلبلا مو 5 ريج نبا 0 كا َ



 « 6و

 أمف ل كاك مآ . تيصخلا مركلا زا مفو 0( ل تاريخو لودعو

 1 ا ا تل يلا 0ص

 ا ةرايز قىني>اص (؟) اقول ن اطسق هل لاقي ىراصنلا نم اذوسليف

 ىف ايم لع تل "ا اعر هةر ا اع نريبخ و أامف ةدوجوملا

 تيدا و

 اهمظعوابابعاو ةريح ىلق عماجمم ةمياظعلا ران الا هده تدحا دو
 ةيحلاشوتتلا نم اهيقو (كإ رح لان اد

 |مناردج عافترا عم بشملا ىف هلثم رفح قات الام حلا,

 (4) اهناينب برحتو اهحتف عاسلاو امهنيطاسأ لوطو اهتراحح ةماخضو
 دقو . مئاظملا هذه لثم ىلع لاجرلا رادتقا نم ًابحمت لوقعلا لهذي ام
 ان نم نيكسملا نده نا الا ىرال | فو اع رح

 نم قتعأ الا اهلقت ىلا انانللا ىرأل هنا اك ةسسدنملا نف قد هال
 مالسلا|جملعد وادنب ناملس مايأ يف تءصَو 0 هنذ يفو ةرهاظلا راثالا

 هناكمةلئاملا لك ايملا اوعفرو قيتعلا دبعملا اومده ىلوالا مورا تءاج الو

 مورلا ابعفر دقف ايندلا يئاجتنم دعت ىتلاةميظعلا ةنالثلا ةراحملا اما

 سيلو نايذبلا يف ىرس الا ما دختسا نم ممداعدب ترجأ 0

 ميادك مالسلا هياع نامل اهونب نيذلا لا مه نما نأ نم ةماعلا معن اه

 عار نيرخ الاةزدعم هيف نيلوالاران 1 نم 6 ل 0 نوثد مف

 5571 ىدوعسملا )ىدنكلابوةعب ةمحر ىف ىرقملا 7,186 ١ةطوطب نبا :1)

 نطاىلا ةفيعلا املا ةيسن برعلا نك مرتك قدح 605530 يدا
 1 20 لل يس ا

 مد
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 ىفدجما امن الالدتسا )١( ةيمدآلا نيرا ليل ملا ظ

 دمنا ها عد 0 0 ىف 3 هنالا ن أفا را

 1 ل هذا دبة 2 اثنا مش 0-0-0 تادلا 27 رم ا 0 2 ا

 تاركب اهل تعمم د 0 7 ةعوفرم ىه ثيح ىلا 05 ظ

 0 ا ل ىلا ركلات اركلا نم دشا نوكتو قتلا ليتحم ىخ |

 لاقنالا عفر 8 نم دوصمملا ىلأنأ الو ةلئاحلا ةراط هذه ا |

 1-00 ايلع نوبات عا مالا ل مورا هدا كناكدقلو

 0 نم 0 ف ا وااو مهلا اهوليمتسل ليحيتلاو ميدظعتلاب اس احا ا

 ما ةفلاسلا رابخالا: 0 دا تح ايا اما ر> > ىىلا رار حا ريغ ىلع هن فلل |

 دنملا ةماقا ىلا نادإبلا ظفح مهاعد ولف ملاءلا مظعم نوكلع اوناك |

 0 نم ةلود موقت نأ نع كرعلا 5 فو تكل فال ا مهمزا مز ا امف 5 :

 000 دوم 2 لش نكو اقل / | مهل تناد اهف . هتلافكب ملاعلا اعل

 هع ع سس

 دل 0 0 وب ص م صمم يصصصصسج

 ب ويحب

03-0 

 ١ نور ا رع لح هلل لاق م صه ريغو ةئاص 22 : ٠

 نودضم' سررغ ل 0 ىلع مم ظعلا ل مهلا اده هندانعل 0 )» نيملاخلا ||

 ا
 ماظع لع مهرادتقاو 0 0 ل 0 هه 30 كح اورهظماز 1 اعالا هن

ٌ ٠ 

 .٠ ءذامعلا رظن 6 مطاوم ةعنملا هيلا اودصق ممم 0 0 دا .روم "لإ

 دق لكيملا حطس ىلا امماع ىقارلاب نايضفي نيذللا نيباوللا دحا اذهف

 ؟ة.يك#! ىدوعسملا (؟) "هم ةمدقملا )١(



 تاعيردلاهنمتلصف ذحاو رجح نم فصنلا نء از وه اع هالعادتلا
 ةميظعلاةالثلاةرادحلا كلذكو هناهج ع مج نمىادلا ازال لفل

 | نوه فحل ٠ رم كيلعر لع ةقاولل روع رادكلا ىلعأ ف تدل 2 دق

 هان نوكتب نا كلذ ىدتفال ةمنلا | اهم ديرأ هنأ ولف لكمال لبقتسم

 | ذختملا تصنلا ناكل نلوللا نم كلذ ديرأ ول, هنأ («هالعأ ىفآل رادحلا

 ”.العأ هو اذا ىتح اهساع وأ ضراالا ىنادي اهفا اق ةدحاو ةعطق ن

 |١ ادرم ةئالثلا هراجللا تش روسلا رادخ اح 0

 ظ كلا 0 ظ

 أ ةنيطتطسقا |اب ةيناثلاءورلا كلم درفت اوك الا ولاتزال ظ

 | لكيذا اذه ءاقب ناد ةينا 0 ُُق اودخا دقو قرشلا ك7

 ( سئانكلانودصقي الو بيرغلا نم هيف امم : مهتدكأ تنش ساعة

 | مست نآن عامل س ١أحو ةينارصنلاب* كو ءاهبلا قهيود رع

 ظ ةينيطنطسقلا يف ناكو . هنم لثاملا رثالا وحمو هبير ىلا اودمعف ماشلا ٠

 نا رصيقلا ىلع راشاف انحب يهذلا مف هل لاقي ءاهدو لقع وذ كيرطف .

 ا ا عم هنم ةعفنلا لصحتل مهدابع ءل ةسينك ءذختب |

 لك د هيف لذشي نأ هيلع راشأ هنأ ةءاور فو . كلذك ظ

 دقف ممالا 1 تي لكيلا اذه ىلا رظناف . لعفي مل هنا |

 3 ةئاثلا مورا هن رخ ماي اكل 8 مهّضرغل ليال 0 |

 هاوس قابالز ا ةدهاش هللا ة زد ب ةقطان نامزلا اذ
 سس سس سيسي ا-ا بسبب
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 تح واقبل ل ل ااه حيفأ لبست ثررَم كل أعل نع لا عل

 بحاص رق هيف نا هلهأ معز ( 2 ' حرك ىلإ عطوم ىلع هيف

 امودر 'هأرق نم هنرق لك نم ةيرقع ىرا 0 : مالسلا هيلع ةئيفسلا |

 0 دو تل دف ساطع نعاس لذاسلا لامأ تكارت دق |

 0 ل 3 نابل ليج ىف نيمو توريب ىلا كباعن ظ

 08 د نكت !ماواسطلا ءاوراو سفتلا هزتل ىرقلا نوع ىلا

 رافت أمايأ ةبالانث هللا اك انو د فكفاو : هنأ فخ ش يف غدمب ىهؤ كرا. ملا ظ

 مياقالا ةييط رحبلا ةفذ ىلع (؟) ةلياج ةئيدم ىهو ةقفاوملا كرا بوريه

 "ال ف ىف ةكيدم راع اه تح (2) ةراجحا نم روس اوي
 (4) ٠ لوميف هركذ مدقملا ديزي ديلولا اهدي

 توري ل نم هينا فوس مس نم هناك ثدب 0 ر

 اهات فغش باقلاو اهلا ةقئاث سفنلاو (ه) لوقي من

 1 1 ا
 ا

 ا

 نفس نم ريثك عمت اهأسرم يو ماشلا مظعمو ىقشمد هيضرف أو ٠

 0 اهقرشىفو رصم رايد 0 : خل 0( ديدح أهم 5 باجيو ةراحتلا

 اهّنبرغلاو مهيلا اهيف ءاملانورجب(,) ةانق اهاهأ ءامدق هل ىنب دق ءاتشلا ىف

 ناخالا( ©  ىس ردالا (9-2 7 ناديا موقت (5) ١#*١١ ةطوطب نبا )١(

 ميوقت (00) ١؟*#١ ةطوطب نباو ىسردالا (5) ١١ا/#* ىناغالا (ه) ١؟؟#*5 |

 4 ناديبلا ْ



 0 هي م

 نعم نيدحلا ردش وهو ) ١ 1 ماعم هدالممو هللا ةمحر هير دل

 ىورألا حيحصلا بيف عج تاناودم (+) كي دا لع يف هلو ماش *ل لهأ

 لعةيعرشلا ماكحالا حجرحتساو مم ا نمو نيعباتلاو ةباحصلا نع

 : دالبلا كلت لعأ هاد تلا

 كولم ابيلع نآكو مايالا رباغ يف ميظع ناك توريف نك

 ظ أمف مولعلل نا ماسملا لود ع أعان م مأق ن<هو نيناسكلا ن ٠م

ٍ 
1 
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 نك 200 : تيعداهما ىتح ىح جاورلا ىف ُاغ اهدعن سيل قوس

 ' اوعجرب مل ءال> اع اولجو حتفلادعل اهورجه لك ايهو لزانم |,يف مورالا
 ١ تناك داموشمد قةفالللا مايقب 0 داع نأ لأ :هدج ١

 . دراوتت ثيح اهراوج ىف كلملا مابق وأ كاملاب ابمايقب الا حلصتال ندملا

 ظ ةراحتال نمالا لمعحو ا رطاةتنو تاريخلا

 ١ قام ركنإلال قلف اولا تيلي هيدا هد تي 235
 بررغلا الا هب رعشيال الأ سأرلا ف ثدحت ىتلا ةيوطرلا نم ىلامثلا ابحر

 .ملأق الأ بووع ع نم هدمت ىح لضاو لاب سيل اهيف هوبه نآريغ (م)زئازلا
 إ

 لامرلا ةيحان نم اان :”ىتلا ابصلا خر توريب ىلع فلاغلا ل

 . نم ىنكسلل حلصأ عضولا اذهتدجو امرف رحبلا طاش لع دل

 ْ اود دا الفدلهأ مسينأن عشنا 0 رفولا » اذاهنأ ىطظفو قدحعلا لإبلا |

 يد ا عر ىاهنم ابصلا مسن 0 حو نود وه ذا مهءانب هيف

 ظ ئرورز ؛ّقلا 6 ناك د نبا 222 تاو تاق طلاو 0 ادا ذا 6 ْ

 2 ده رس سم هتك“



 انياع 00 0 1 00 الو 1 يد 00 1 0

 ااا نب ردع ند او ندم ىاويس ردساو هفطلو همزكي ]
 مم القيظعم سنانك امو ةحئرفلا دالب لوأ نم ةريزج ىهوةطلام ىلع

 0 انملقأ مث دازلا اك قروش اه رف قب نيم وباتت ةييارصفلا |

 لل لل ير لا ورا رايللا لداسا يف ةيليسو

 2 ةلاسرلا نه فرصاملاو رم يقلا ءاقل قنح

 0000 ل رار ني اح اطر هيوم عانفأ الو <71
 اذه ةءالو يفمطوخد لبخا وناك مهمل. نارقعلا نسا 0 ْ

 مهسفنا نم ةيغاط ةفْن اط مهدبعتسل ةيوشخو ةياهاج لهأ رودربن الأ
 ماقا مهكلامت ىلع ىلوتسا الف سفنلا ىوه بس ءاضقلا مهيف ا

 ريزولا ةلزنعهلعجولاومالا ةءابجوءاضمتااو دنملا رهأهيلا ضوف اريمأ مهيلع

 هتبالو ىف سصانملانولوت, لالا نم ةفث اطددب تحن ' ماقأو مالسالا ىف ١

 هكاكتترم قف سلوا: هوغو 0 لثم مهدنع ةفورعم اع مو ا

 روظيةنيدملا لع فرشن ةولعىلع ىنبم رصق ىوس ةفرخزأا تايانبلا نم ظ

 أاهمصن ةعوفر نانا ةكاالو ع 1 ا[ ين نكد ظ

 ظ
 ا
 ظ

 فورءموه ام”نابهراو 0 4 1 رصن ىذلا روذرب اللا اذه

 م ١ ياللا ع مي 0



 .ه ١ »#

 ا ع 227 -- : ِء 5 0

 :ءأماوا مب داو موملع ةلئاطلا منلاب نمسح أو مملا ةاذعلا نيعلا راظل دقو

 نم موقلا ناك ذا م-مار لك ةضايخبلا ف 6 هروما 8 مهريشتسإ

 لهما ةواشع مهر اصل نع طرف 0 ةءارقلا لوفرعل ايل ادمه مهود

 ١ لوالي م اعوج نونو رادتلا نم لومتملل ديبع مهمظعمو

 شياعملا عاسناو مهرما حالصو تيرا واضح نم اده ناذ ةايحلا

 | هده نصح دع امث ةللا نكد ةلداك ن1 0 00 0

 مهنم لحاجر هلا ناف . براملا مأتم رح امب )١( منلاو لضفلا نمةمالا

 م تايضاد ىطعأو» موأو ا :ملع او ىل ا .ملحأو

 كنا تلق" : ىسحو . فلا وال فلاو ءمكرعأو راخفلل 5

 نم ا 5 ع اع ًاللد باتكلا اذه ىف مهرابخأ نم

 مالا عيج ىلع مف رشن ىتلا نساحلا نممالسالا مهان ا امو سفنلاةزعوةفنالا

 نا فلعأ 0 1 7 ا نات
3 1 5 . 

 :. ركذ نم هددصب انا امي جورخلا ىلا ثيوطا 2 ناو

 ١ .اهريثك لتنييقرشلا تا ذاع لع هقيط:هريغ م, اداع تدجودقو 1 ةلاسرأا

 نإ وجد فولاملا تب ؛رغلا نمو : مهتياهاج ةيودح لع قابوا .ندحهسم

 3 هوحولات ار ا لاحراا عم نسسأب او باقت ل قايد ف نيشع الا

 قرشا ف اماخ ص ضايرعالا ةعف ن دال نأ 0 كان ع

 بما ئدوعسأا )1١(

 متون ةران



 ةيايسر ىف ىنبحص ىذلا ريمالا نيبو ىنيإ ع دقو . باححلا ءارو نم

 اهروباذ عنم ناوانتام يفةلياذ هاا نظل رمل اذه قت اذم ظ

 ناهل ترك ذ الف الر يت-تلاو اهراغصتتسا ةهج نم اهياع عقاو لاح رلا لا

 نهم تاحلاصلا دعوونبدلاو ايندلا يف(١ م نهافو دق ىلاعت هللا

 ل نكت ملىتلا ةثارولا نييلع ىرجت نأب رمأو ةرخ الا يف اهقماهعن |

 نسلو مسعابط قرب اندنع ةماعلا نكحاو حيحص كلذ لاق مالسالا

 ةقرلا نم ةدوم لالخ ىلا ةرشامملا مط فراذتو مهمالك حلصيو مهتراشا

 هلام عمجت ال ىذلا قرشملا ىف دجوت الو ةطااخملا كنت نم م ل
 ناماعلاو ءامدنلا الا"

 ا ا ردي لا ءانتحالا رداظم و

 رمالةمور يف هب مغ هل نا يريخا روذدمتالا ن .ع 0

 ةدَدع ا هنأو ةينارمدتلا مالا ةفياخ وه ىذلا 09 بارا نيبو هدب |

 تا بجو هنود هذه تاطتبسلف اموي نيدخ وأ نيدرأ ظ
 نال نم ىعم ب كور درا لاو نوع ارتحم تش ذأ

 00 م ىذلا ر او را ا ل ريعألا

 اقح مكيلع ا نإ 102 ءانبلا ركز ةلغ هللا لكم موا ق0

 اهديددشتو نيئابلا مخفتب اهظفلو نادإبلا ميوقتيف ةروك ذم بابلإب ابابلا

 0 اح ا. اوراسلا شا اوكف كلفنا 1 اةحنييلع مكل ناو

 حاس هوم سس

1 0 

 01 قو و ع و صم سس سس



 6 سبك نص دم سدح اس سوس و و م دمحم و سس عم سل وسم أ سس صحم

 تس

 7 2 5 ا 2 1 ه

 ءاط نعاب ةمور ىلا لوصولاب انياع ىلاعت هللا نم نا ىلا نيماسأ| نفس

 ءادللا نمهي انكرادتيو ةمعنلا نم انيلاونام لم ىلع هلا دمأاو ير فطلأو

 زدل نم ىبودق ربخ روذربنالا لوسرلا غاب ا ةمور ىلع انلبقا املو
 ءرح ىلا ىل اوراسفهتناطلو هتيشاح لهأو هتلود 1 َىل 5 ديشرأا

 ةماخضلا نيد تعمج دق روصق لب رصق وهو بابلا راد يف مفم وه

 ..ج ىف نيبراوملا ريبيك سرطإ ءافاخ نم نوابلا ىنعو ماكحالاو

 2 و . نس او لاما تعج ةهز اهوريص ىتح اهقيوزتو

 د اهناردج ىلع تيار لق رودرا سلك لا اهذر تادن ارم

 اذ هم ا روصعلا كالمأ 8 نونملا ىحر مبان دق دارعو ةع و كو

 يمورلاب ةءاتك اهما اية د ىلع الاخ هدو لارا

 فودج ربزلاوتوقايلاو ْواؤللاب عصرم جان هسأر ىلعو بهذأاب ةلل ىهو

 ظ ولملا لاح نم نوكيام م انءأك ىثولا نم ةلح هياءو كلملا سيضق هدد

 تمتييالد» نا 0 فويسلاب اوفقودق سرح هءدد نيبو

 زابهرلاو ةقلاثملا نم ةفئاطو رك اسعلا فارشأو ججولعلا نم ةعامج

 .ساومو مهدايعأ يفةالصلا هءنوميقي ىذلا ىثشولا اوسبل دق نيمدقلل

 اناا سل يي 0 ّق مهنم انرواحن نمي هرب / ىذلك نكلو

 . هباعلو هقيرب
| 
 ا

 ا[ 2 5

 ةتنلبو هل لوا نم ىلع بجو ام 17 ةيذد نيب 0 الف

 ميالج منو نرتلا كولا قرت ساكت ىرتلا نابل عابس تال
 6« »ه4 وه



 0 و ظ

 هني كان ع ناد سالو مهللع نيدفاولا بولق يف ةبابم
 "ا الا نكي ذاخ ءان هيلع فاو هت دوم دينشرأ| ركشو تاوزبح

 لبقنم ماوريمل 0 مه راصنأىب نوقدحتو ميقا ةانعأ ىلا نودعب نابهرلاو

 نانامجرتلا ىلا تر 1 هيلع هللا ىلع لوسرلا ند ىلع يق رشم

 امهنبي ةدوملا طابنرال هتلالج امم فرط هناو ديشرلا ةءده هل ركذب ظ

 ىتأسيذخأو سولملاب ىنرمأوهنمىتاندتسامث ةيئاث ةرم كلذ لع ىنركشف
 امي هج تكف 2 قلهتسا ىدلا عف رئلادعل هيلا لام اقطع هيلا ىتلحر نع 0

 امف هيلع ءانثلاو ميظملا كإملا نم هن ١ ام ىلعهللا دمح نم موسرلا هيضتقت

 قرشملا يف ةلودلا نع ىنلأس مث . ةحارلاو ريملا بابسأ نم هتيعرا دجوأ
 هنم ةراشالا يفامب هج ءافص ف دشرلا رهذلا نوك نأ مورب هناو

 نلت قو ةضاحت ايه رلاونايعالا ن + تاو 11 كك نع طفلا

 ربظل وهو كلذ ىلا ىب ايفان دارط "او ةولخ يف هيلع لوخدلاب ىل نذأب.

 .ةذاوتلا © ةيالمغالا نا را و للا

 هتلود ءاظع نم ريما صل كف هن سضح 0 تف رطل انو

 ا رخو هللا فيطلب ىلاقثم ندملاو# هس ةئرب ىلق كام

 الو فينم رصق نم ةمور يف اروهشم ارث كرتي مل مفرالا لحلب هد

 هينا داو هيلا ىبراس الا ءابمو نمسح ف مرا ذر فرغ ره لرد

 سئانكتلا الا م ماابم نفرق ا تنك او هج رفلا رمأ ىنيع يف ماظعيا

 لامجو نسحلا ' ىهاننت ىتلا موسرلاب أبقيت ىف ن و تو اموماظعل ىتلا

 ظ 1 7 رن بهدي ارك ع اب 05 -5 عدي اا رو تغب تاي اج توي رينو



 ظ )١( ةقراشملا نود هب نودرفني .ةعانصلا نم 1 را م مرلا اذهو ةنيزلا

 اذا مهعاتص ىلا ةحاح َْق نونوكي امتاو )0( هع 0 مهاهب نذلا

 ةقاذمحلاب مهدارفنا حصي الن الا ةرماع 6 مارش أولب

 ظ ىو :نورخ لل هيف دحام يا اهف ةيزاوملا نالطبل مود هب

 هيف اوقومي نا دمل ال ربوصتلا نع عرشلا ىه الول نيملسلا نا ىف

 نوكي نأ برقيام ىصفالا قرشملا ىف مآسرلا لمت نم تيأر دقف مورلا

 ةكماررلا ىلا تايفو نيك! هدا نم رود تيأرو.مورا لحم ةدوج يف |

 ىًابلاوكحاضلاَنيب زمع اهلا راغانلاثيح ادالوأوءاسنو الاجر لثك ىهو

 ىف ءاغ هذهو (م) ةنامثلا كحّضو رور.لا كحض نيب زيع دل ىت

 | تاما ءايوطعأو :مقرلا عاشو تل ركقلا بارأ ك1 لا ا 0
 ' ىهو مالسلا هلع نس حيبسملا ؟ ىراوح سرطب ةعيب ةمور سنان 0

 ' ةدمعالاو ءابسالاو شوا و موسرلا نم اهيفو (4) ايندلا بئاج

 | عدا ىهو هلامجو هب اهم يف م عماج قرك ذأ )هز 03

 نود طوطخلا لاكشأ اوذختي نأ الا مهام ةفرخز يف ةقراشا نكي مل (1)
 | هنا عم ةحيلاو نيل المال دقت رات كولر و يا صحا كك 3 ظ

 ةلثاءاملا طوطخلا ريسغ نم هيف عسوتيال لكش عادتبا نم ماسرلا لف قم

 املع اوقاع امو 0 هذه نم هوعضو اب ةعانصلا يف مهاضف رادقم مب كلذبو

 ةمدقملا (*) ًاجايتراو ةحبم ننلا المل قيورلا ةقيزط ايف اوذخما كا ةاكلا ظ

 هه*1 ىنامرقلاو ١1١" ةرضاحملاو يزيرقملا (4) 5؟8#4 ىتامرقلا (2) ١4

 ىيورقلا )6(



 «-0 ظ
 عارذ ا 1و ام عم 50 فلا ىنابم نم :اتنماناا

 ةئوقسم ىهو (؟) كلذ فصن غل ةسينكلا دادتماو تعمس اهف )١(

 أما وأ 0-0 لخادلا نيم ىلعو . ماخ رلا عا ولأ 0 ةشورفم صاصرلاب

 ةنيدلاهذه قشي رم نم اعاد ءاملا هيف ىرجي ميد وم.ملإ مظع ضوح

 هيف ساجم تهدم كك اهردصقو .ءءاروزلا ةئدم ةلج دق شن 525

 ) ؛) ةضفلاب حفاصم بأي هل دا _ىالاو مس ءاولا مايا ىقديالا

 ىنكلو دالبلا هذه لهأ 2 ف يرطب هيقم هيف ةيادرس ىلا ليمف#ا

 نوبهذبو 3 كلذ ذودرب ةينارصنلا ممأ نم قرشا لها نا تملعا

 ةك الملا مرت ناواةمور قد ةك طنا ف نا ا ل

 هرك ذل لحال رظن لاوقالاهذه يفو ةمور ىسرك ىلع مدقملا وه مهدنع

 دعاوق ىلع مئاق ماخر نم دوم ةسينكلا جراخو . باتكلا اذه يف

 افمحاز ىلع تمعفر دق رفصلا نم دوم هذاعأ ىو ساحنلا نم علرا ظ

 . ةسينكلا عضومل ملع هنآك ةمور يف نم لك اهارب ةبهذم

 نم باي يف هتيقلف هياع لوخدلاب ىل رصديقلا نذا دغلا ناكألو

 لإ دارأ باك سم الان هيلع ناك ام مظعأ رهاو آلا نم جان هيلعو جابيدل

 1 ناداتلا 0 (م) و+عاوذاذرج نبان(5) :ةكنادإللا موقت 6

 مه ريغو رافسالا لها برعلا لاا ُّق ةسنكلا هذه فصو تدحو اذك 4

 ةيدلصلا بورحلا لق كلذو ا
 5 : ا
 م م ف 00 مايحس” بل ا ااا



5237225 
 211011011107 مظع ىل ربظ
 ا دم نم ةغالاب ديشرلا قاضو الم ةققط ؟واطلل ىا

 ل دك انلا هش تدار اأب ع 0 مهملع هتفاوم نم مدرب امو

 رفعجانريزومالك نمدانعم بر, ا ىنبطاخف ريغال ةحلصملا ىلا ة ةراشا

 ءايكملا لوقع نأ اعأ تنك ذأ هند 0 نر يغ نم كلذ ترك افهللاد زعأ

 دعا ىلع رز دام | فالتخا لعولو دحاولا ءىشلاىلع دراوتن دقا
٠ 
 يركز هيلعدللا للص ىنلا نم نييسابعلا ةءارق هل ترك: ذ اليو. دالبلا

 ىلإ نمو مهم برق م نمسانلا .ه تل 0 هن تتنأظ قحهسفن |

 لقأم وبلا , مالسالا ىرال ىلا لاقف ثيدحلا لاحم هل طسنا 2 هيلا ةيمأ

 نيب هتثزحتل (مهع هل هللأ ىكر) ندشارا ءافلذا ماي ُْى همم ةيصع عاتجا

 ع 01 مظعأ كبحاص ض ةَلَوَد ا |١ لع .ابن اورو

 .مايالا ىدامت ىلع الا هلانيال ٠ ما راارعو هاف نيب ومالا 5 07 ةكلم َه هعقرإ

 ا

 در نع م-هفعض ىلع هيمو ناطاسلا نيب مويلا مقاولا قاتشلا لدبال ذا ا
 ددحاو ضرغت هولتاقو مهفارطأب هوم ود مهلع كبحاص دش ولف ودعلا

 رطخلا ىلع فارشالاو ررغلا نم اعيمج اهف نووءّشبب ىتلا لاا هيلا مهوعد

 نوما ابها نأ لق نم نسلدنالا لعبارسف هلكت قرا تكن كلو
 يف كورلا نع تا ح انا تضف ةءراضتم ضار غأ ىلع امتاضق تناكدقو

 - ا

 مورل || رصنق ىلاهلوسر م )اغلا بحاص 0ك ظ

 كلذ لثمرصيقلا اذه ن ترك دق هل 1 مظع و 70 0 ل 33 ريلا ىل هج 0

 2 عمحسسجو مكب دوت < زهج 8 كل



 4و
 نم سيلف(١)لاومالاب اهوفاو دقو مويلا اما مهيلع ةريملا بلغت ىلا مهني

 لاجرلا نم ةقزترملابةيقتبر فأن م نوتا, نيح ىلع لاتقل ممدابب نا دادسلا
 مهمهادم هماع ردع اعرو )0 )» بوردلال ا نوركي نيذلا مهو 0(

 ناودعهل نودي نيولعلا نابو هن ةقرفلا نم عقاو وه 5 ترغملا نم

 مجاذاربيزلانا » لاثمالا يف ليق دقو اميج تببلا علو كوم الا

 ىلا هتضهتسا ام دنع ىل رك ذ هنا م « ملدتغملا ليفلا هب قثوب لبح هنم

 ىلع م .رعم قب ل بح اكوام سلدب الا نيو هنن نا عا

 ةيح انف ندا كوللا ةيصا: :م ىلا هتمه هحو هلآ ةعدا وأو هلا ملا دع

 هنيبو ىنبيب عقوام اذه . ةينيطنطسقلا لع ىلوةسي نا درب هناك قرشملا

 كليع ىف نينمؤملا ريمال لق ةضوافملا عا ف ّظ لاق دقو ترجل نم

 . مالسلا هيلع ًارقاو مورب امف هل اريبظ نوك"أسو هتجاح

 ءاروام ىلا امن ةحاصملا مسوتن مل ةلاسرا نارا نيرتأك ام كلذ

 . تايلاوتممايا ةثالم ةمور ىف تثبلو تيأر كةسايسلانمرهاظلا داوتلا

 ْ ىلع مركلو هتلود ءاظع املا اعد ةعلو َّك 1050 كف رود رانا نك

 سأوت ىلع خا نا ىلا بلط مث فامءتلا ليبس يف توقايلا نم متاخي

 ةنملا لهأن ٠ نم هنأ نولوقي ةينا. كولا ءامظع نم ميظع ةمر 58 هيلا هحوال

 ابلمحتل لوطما ن . 00 م وك 8 نيس كلذ كالا امتمالاب هتيحاف 09

 )١( نولوش امف سوناب ريق وه (9) :١٠ة#* ىدوعسملا (5) 6١م ةمدقملا ||

 ةبنارصنلا ءادهش نم دوش



 ل

 ناضلاو يهز 7 ديدش مون ىف ةمور لحاس ن عابر 1

 ناضمرب هتيمست قدح دقو ان ةعفترملا م أتالا لمشت هيف ةرارملا 2

907 ( 

 ىنيبو ةنيفسلا نم ىلعاناو باكلا اذه دييقت نم غارفلا ناكو

 رهو ةيوا كان دتتملا اتينا لاق هالوك ةلياو مون ةريسم سوت نييو

 هاو نوال ل سلاو نيستا كسلا

 -- ةعساتلا ةلاسرلا اجه

 © برعلا دالب نم سنوتب رورملا )

 دل ا ديل ةعسالا هلا را كلا ركن“

 نمتاققال اف  ديشرلا ىلا اعالي دنت ةكرابلا رعاجلا م اكللا 20

 ناندل نم لماع مرك اذ قرع ذوو نم نهول ءاتج رع مور رايد

 دعبب رحبلا نال ةنيدملا ىلا هياع ىنامح اقروز ىلا جرخاو ىتدافو ىلغالا

 ىامها قيسف روغلا ةبرق ه ري امهديو (؟) لايما ةرشع م أهمع

 مهداعبال مورلا بكرم ىلا رصيقلا ام ىتاضوا يتلا ةمرلا جارخاب

 سيردانب 0 هروح خل ةعيشلا لها عاطقتاو 0-2-5 فاغالا نا

 هده 6 دش || ودعا قدصل موقأ نا ىسفن اع تيحوا تل دا

 5١*و م ناديبلا موقت (؟) ١5 زتكلا ()

 نا أى ترا أ 5 . رومالا نم هاوس امن ىامها نيملسأا قرم نع

 | تريلا لها عملهما نم 0 مع ا ا نأ ريغ نم 4ع هللا ىكر

ِْ 



: 
 رابخا نم ىف لصاف هتناما أمنف يع دوتساو اهمشاع ىنامحيتلا ةلاسرلا

 ل ذا دقو دن مهزعا ةكمادللا انك مام ىلا هريخ تاج مسج معم

 ا رك فاو لد مايا برغملا يف نييواعلا لاح

 :ءاهوظفح ىتلا موسرلا نوعبتي ةكربلاو ريطخاو حالصلا نم مهنع ىلاعت

 اح هيلا مه 00 كاملا ةما نم نوءيق. الو سو هيلع هللا ىلص ىنلا

 انفاحملاوةلداعلا نيسلا عابناو ريما مازتلا نم ةميشلا لها كلذكو ةفالملا

 ةني هكلم هللارمد ىلاغالا نا الا . مالسلا هيلع لع اهأ رق ىتاا ةءارقلا ىلع

 0 لعذو درك مهما ١ مهل باذ الو نيدلاو ايندلا رما مهملع

 ةرهاطلا هم 00 ةلالسلا تيبلا لها ع زوايعو

 أش | ناكدق ةعيشلا لها ىلع ىلغالا اهءقاي ىتلا ةءارقلا هذهو

 1 اويصعت اع اراح نيملسملا ءامد. نم تلأساو مالسالا ردص يف ميظع
 ةءارقودوعسم نبا ةءارق ىلع مهيب امففالملا رودص لاك ضاع نم

 دق هنع هللا ىذر نافع نب نامع ةنالخ ىف ماشلا لها ناكو بيعك نب ّىبا

 اهوذخا مما اوحزو قاردلا 1 ةءارق اهب نوضراعي ةءارق ىلا اوعطقتنا

 5 ا لها ىلع مقنيو مهمءار ة أرقي نامع ناكو دوسالا نب دادقلا نع

 ؛كالذ هيلع صغنف )١( ىرعشرالا ىسدوم ىلأ ةءارق ىلع ممءارق قارعلاو

 ةءاحصلا نم اسلحم دفع دق هتفالخ ىف نامه لكل مالسلا هيلع لع

 فارطالاو ميلاقالا عيج ىف ةدحاو ةءارق ىلع سانلا لمح نا ىلع"

 امك .ءادفلا أ 0



  1١ءاملاو ضرالانيب لصلوء 000 نإ دوم 1 يح (5) داوم .

 1 نارقلا اه 0 7 3 5 5 جاردالاو عاقرلا عم 2

 "4 فيطللا دبعو "ال ريبح نباو

 ا : 4 مك - 2

ْ 

 ١ ىف تدتك ىلا حفلا نم خسسأ»_ نآو بلك 0 5

 | ىنلا جوز )١( ةصفح دنع ةعدوم تناكو هنع هللا ىضر ركب ىبا ةفالخ

 1 ىلوتف ةيمالسالا رايدلا ىلا 5 ثعب (؟) سل علرا مسو هيلع هللا ص

 صاملانب ديعسو ريبزلا نب هللادبعو («) ىراصنالا تبان نب ددز اهخسن

 سابع نب هللا دبع ليقو . ىوزخلا ماشه نب ثراملا نب نمحرلا دبعو

 | ةملكو أ ءىث ىف متفلتخا نا نامع مل لاقو (:) ركحب ىبا نب دمحو

 ١ فحاصلاهذه لزإلو (ه) مهنا نارةلال زن امناف شي رةناسلب اهوبتك اف

 ىف ناك ىذلا فحصلا هلا ةفوكلاو ماشلاو ةكم يف ةدوفحم ةخوسملا

 ظ ةمواعم نب ديزي اهراثأ ىلا برا ىف دقق هناف ةنيدملا

 ٌ | نأى فن ىو ةرادتكشالا ىلا ورحيل اتق ساو نع تصف.

 أ نب د تصكنو ةفصاعلا حايرا انتبلغ رحبلا انطسوت ايف اموب نيرشع ابغا

 ع دا تاو وتلا ًادهن ىلا نأ ةمضن ةريسم باقعالا ىلع ةنيفسلا

 ا ونامل نطقلاو و ا نانا هنأ ةنوعع انرسف

 | لوهو همظع يف انماما سصتنار ابملا عل الم الفلا وش رش نم نول ال

 1 ١ #١ ءادفلا وبأ (*"ر 198 رج نباو ىرخفلا(؟) <١ ادا لع 00(

 1 "؟ةي#ضكا ةطوطب نبا (5) ١/51١ ءادفلا 5 (ه) ىدنكلا (4) ريح نباو



 0 ه3
 9 سمت

 ”ليوط لال ءووملا لك هاا كما

 نيعبس دعل نعنفسلا باحصأ هب ىدتم ثيحن عافترالا ومس نم وف

 مهو ١١( اعاب نيسجحو ةثم نم وحن هعافترا يف سانلارّدق امبرو اليم

 أ نم كلم وأ ايندلا مظعم كلم ىذلا ىمورلا ردنكسالا هيناب نا نولوقي

 | رحبلاو ربلا ىف اباعص ابورح ةمور عم ىساق سومسيلطل هل لاقي هنافاخ ظ

 ا نعزوبدحلو .املوصو لبق م مك 20000 تاقترال هاتمف |

 | ا هم نأ هموت ليحل 7 ود هنأ(" ومالا كلما دبع يا دلولا

  .رامدلاو مدحلا يف عرشف ةأخلازونكلا نمهفوج ىَوَح امى لا لوصولا ىف

 ضيعتسيامدحم ملو ةةفنلاهيلع تمظاعتمت . رانملا اذهنم ابناج ضاوق ىتح

 ةيردنكسالا ىف ىاقم ناكو .هيحنسل ءار موأو هقأط زي نع فكفابنع هن هنا

 | عم بحأ تنكو مايأ ةثالث (©) ئدروييالا لضفلا نب ثيللا اهلءاع دنع ١
3 

 : "نأ دما 2 حا ناردعلا 3 ةعس نم م ابق تدحوو ها نم تيقلام ٍ

 | يف ابنع تفرصناف جملا او تل ا لول ةماقحلا ذا تاهفدمأأ

 ل مهمايأ لبق ةرانملا تناك ارو ا ريج نباو ٠١8 نادلبلا وقت (0)

 ةمظع ةلزلز رص تناك هلا 18٠١ ةنس ثداوح ىف ريثالا نبا لوقي ١ 51 د اع ولع

 از مسخ اجا فالكل اش ىر فلا 5 د اهوو ةراثملا ساو ا. طقس
 ْ ةرشاخاو ىر رقملا 601 كلذ رع ىلإ عارذ نيل ال نأ 5*51 ىنامرقلا لوشو

 | »1*9 نساحلا وبأركذ (©) ٠١ نادلبلا يوقتو 1089 فرطتسملاو ةم#1
 هر ا ةنس وهو كف ولا كلذإ ق ريصم لماع ا

 كاتلطف داتا انتل" _27تاتاتن ةداانت اننا 0



 عدس

 ١

! 
 كل تس ب سو تجب وس و حت سس سس سس

1 
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 ١ كرو تلات ام 6 تار قتسادق تك لا وس نم علأسلا مويلا .

3 
- 

 ها
 10 7 جس وس ص ع و سس بروس وص سس هج وس سوسو ميرو ع يبس

 ا انكلا لججا نا تأرف اعلا قرط ند اياهال عسلاام ىلع تفقوو

 سبل ىتلا ةنيدملا هذه لع مم اليتسا ىف نيملسهلل ارخف قبيل هرك ذب

 ءورأا رايد ُْف 8 مظعا .

 د ةيردنخمسالا 5 ََق م

 ْ ايرعو و ايندلا اذه مظعأ نم 0 3 ادم ةيردنكسالا

 نم ناسا ىلع ةينبمتناكذا ةناصحلاو ةعنملا يف ىبتنملا اهملاو اناينب اهلفحأو

 ودعلا ىلع امللانم بعصي كلذلو امتاهج عيمج نء اهم طيح رحبلاو ضرالا

 تناكدمتلو( ازدبلا ن ءاهبااج هب ززءتب باضه الو رعو اهءارو نكي ملناو

 ردتكسالا اهلين الف (©) ةدوفر ال لاهي رك ذلا لقاح ناغلا مدق ىف
 00 ةراضملا لالج ت تح دكا لوكا تي راقكو | م ىمورلا

 ءام اهف عمتج اجازأ (4) ضرالا ت م اهوااغ قلعلاو ةراضنلا لاحن

 عادبالا 0 يف اهقاوس !كبفأو ّضرالا قوف اهاصناخ لينلا

 راذا بيرغلا نا نرح ' عاسنالاو ةماقكسدلا نم ُهءاغ يف ارعرا وشو ()

 (0) لضي الف عمجأ هراجن اف ريسب
 1 كل هيث قركسما كلو

 ١و٠ 0 سسك نتا (6) هكر قاورقاب (؟«ر رخال 0 0

 ١١ نادلبلا ميوقت (6) ”5 ريبج نبأ 6)



 دم من77

 6-0000 سادات < يعد

 ىف ابلثم قدخن ل ىتلا )١( داعلا تاذ مرإ ىه امي نظلا ىلع ةماعلا لمحت

 )م ىراوسلا دووعلا فورعملا دومعلا 0 تدهاشام مظعاو 0 دالرلا

 0001 مر الا ب هاك د تحت ةحيفملا فرط ىلا ناثعلا ىف لثام وهو

 لاكم جان ل ىهتللو هظدلغ ةد_عأق نم ؛ىدتسرمحالا ناوصلا نم داص ْ

 م معلا لهال ولا ىف قاعمرصق هالعا ىفناك هنا نولوش, سانلاو موسراب

 || () ضاملا ن ورم اهقرحا سك نئازخ هيف تناك هناو (4) ةسائرلاو
 0ك بتكحلا م هيلا 0 8 هللا طر بتاطملا ن رم ةراشاب

 نانانار ع اب هللا تاتك قف نا تاتك قئاوام ايف ناك نا اترك د ١

 7 1012727 شت ج2 جا حب جيو جيرو هلال: ناكر توست وتو و تو 1 تمس سا همحس -

 يزيرقملاو دبمعلا نباو 188 جرفلا وبأو ءادفلا وبأ (ن) ١ت1#5ىزيرقملا (5)

 م ُ 0 1 000 00 ام ) تدع كل: اهفادعأ دقت املا ةحلح الق هنلاخ مارق

 اه.انا ىتأانادمعالةضراعم مورلا هبصن ةادودعلا اذه ىنظو.رظنلاو قيقدتلا

 . رهدلا ءاضقنا ىلارصميف مهراث ا ديلختيف اا تاب لام هامل

 معز ىلا ةنيدملا ىه (*) ريج نباو توقايو يدوعسملاو يزيرقملا )١(

 ءاعتسص نيب نميلا داع نب دادش اهانب هنا نولوةيو نانْلا ىدحانم اهنا برعلا

 نعةميظع اروصقاهيفذختاو بهذلا ٌتافصب ىثغم ميظع روس اهطاحأو تومرضحو
 1 توقايلا هؤايصحو بهدذلا نم ءاف ا  اناعا ةندملا ُُق لعخ وتوقانلا نم در

 بهذلا نم اعوذجح ىلا راحشالا عار راما كال طش لع لعحو رهوجلاو

 نا 1ك دقو رهوجلا عاونأو قسقعلاو توقاسلاو نيش نم اهرعو ايقاروأو

 ال مهةيدصت نيرسفملاو ءاملعلا ىلع دقتتاو هل اركتم ثيدحلا اذه ةمدقملايف نودلخ

 هي“ ىيوزقلاو ٠1١" ةطوطب نبا (2) ةعوضوملا تاياكحلا نم اهنع سانلا هلوقي



 اذهو (4) ناكد فلأ رشع ىتئاو ىبلم ةثامعبرأو مامح فلآ مهتيدم يف |||

 ةامسبلاب نور هج مهنكلو (ه) كلام مامالا بهذم ىلع نودبعتيو تييلا

 : م« و 1 ١
 ١ : : ع ع

 ' قالخاو عابطلا فاطا قوذلا ءاحصا هب ردتكساللا نها كار دقو

 يف دربلاو رللا لادتتعاو م ابصلا روبظو رحبلا نم مهني دم برقل

 ملت دجوو. )١( ةينبلا ناهو ماسجالا ليزاهم ,هرثك أ نأ لع مهعيلقا

 تاريللاو مهدنع روفوم لاملا تال (8) ةزاحتلا ىف اعساو افرخت

 , ءارشلاو عيبلاب ليللا يف نوفرصتيف راصمالا 0 مهنا

 اوني نأ ىلا شيعلا ةعس نم اونلب مهنا تعمسو (م) راهنلا ىف مهفرصتك

 : نادإبلا ف هلثع 0 : 2 نم ئش

 لهأ ةفالخت لوقلا 2 انيأر لع مما ةندملا هده ف نول 1

 كلذ يف اودتقا دق م ىناك (* ةبظللا ضوع أم نوديو ممالص 8

 امآو . عاطقتا ريدغ ىلع ةرمتسم مهني اهف ةلصاوملا تناكذا ماشلا لهأب

 اه ىراصن نيب )0 لأ ةناعل 1 نع دوديزب مهنأف ةمذلا لهأ

 :مهماع امرضنادعب (4) اينمؤم ادحاو ًارانيد ديشرلا ىلا مهتلزج نودي

 مهوةفلاسلاءافاخلادوهع ىف كلذ ىلع رمتساو نيرانيد صاعلا نب ورم

 ةرضاخاوىزيرقملا(6) ”ةريجب ننا (") ةرضاحلا (؟) 55١ ىزرتملا (0)

 هيذادرخ نبا (7) 5*5 ىزيرقملا (5) يزررقملا (ه) ١*ا/*8 ىنامرقلاو

 اس اندلا هذه نا ىاغالا تام 0523-55: ىززرقملاو هد ةرضاخاو ١

 0 ا ا ا ا تا طع ح8

١ 

 | بما رماع كك نلوميم ل ةسسل ةنوميملا تيمس
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 اا الا ف ةرقك لامك زضملا ةايدلا ئاشو ةردتكسالا ىف

 ةينيطنطسقلاب مهكبرطفىلا مهرومأ يف نوعجرب مور )١( مهداو مظعم

 ةارطب امم يف نوعجربو حيسمال هتنالخ بابلا ىلع نورك طبقو
 (م) ةيكاطنا ىف مبكرطن ىلا ةقراشملا عوجرك (؟) صقرم ىعسل مه ا

2212 

 ” : 17 الاه طة لانا ميج ع <15
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 .٠ تانكللا نه هعصوم فار

 ةمظعملا سئانكلا مهد. ايفو نولوالا رصم لهأ مه طبقلا ءالؤهو
 نيظفاحلاو اهدييشت ىلا نيقباسلا اوناك ذا مو رلا دنع اهلثم دجوبال ىتلا

 000 ناحل 0 او. 0 00 2 مهعماطت نم هم

 هش تروصو 2 فت 5 50 0 4 0 هك 5 اثلاو

 لعتمفر دق م ة ريثك رود اهراوجيفو.باحسلاب ةفوفحمّدا ةكتالم
 ف مييلع ةلواطملا نا 2 كلما رود ىلع تعفتراو 60 تدل قابط

 نوضاغتي م ةالولا هنع ىدماعت ره اذهو ةمذلا لهأ لع ةروظح ءانبلا

 تل ملا وأ قارعلا ىف مهنم تددول « ءايشاب مهتلم ىف مهترهاجخ نع

 لدا ع رهاحم لثم كلذو . نيع ةفرط نم 2 مهملع ٠

 اليا ىدوفتسملا () 4 ةنعالا ىريزقملا هز 3 (9) 57297 غزي رقما 0

 ىزيرقملا (5) ١74 ةمدقملا ىف نودلخ نبا اهركذ (5) 54 ”*9 يزيرقملا (4) .

 ١٠١ ىزيرقملاو ناامرقلا 0 52



 0 ١ حامرلا ن سوؤر ىلع مهما اص لمحو ف اوسالالا 0 جارخاو
 ا 0 مهرمأفف 0 ا ا مم ا )توما همقنيال امكالَذ

 أ ن ذأ تببشأو مهني ترعقو ىلا ةظلذلا رار هتساى اع ا نكاوسلا راد

 ا ةيردنكسالا ىف اناوم مقو دقو . ءاخالا اة داوم لب ءانضوةعا نر

 ظ حيسلا هيفدلو ىذلا مويلا يف هيودخت, داليملا دنع بومسل ميظع مسوم

 ' ممداعو (©) تلا نأ روش م نورشعلاو عساتلا مويأا وهو مالسلا هيلع

 ا 0 هيأ اويحننا ةنس لك ىف مسوملا اذه موي

 كف . غايصالا ةحيلملا عومشلاب مس انك ووو ناو ىلا

 ا 0 ل هع يهدالوأل نوعا ناملسلا نمار تلا

 . مبحارفأيف ىراصتلانوك راشي مهم أك ةنيدملا ةقزا يف اهنوقرحو سيئاوفلاب
 .عرخ لا ءاشعلا كضقا للا م ننال نوره

 نوقتادب هنا رصتلا لام ءاسو طبقلاو مورلا نم م

 " مهتليدمىف هتوءنصن ىذلا ىثولاو جاببدلا وزلا نم سباللا فونصل
 ظ نأىلا هسبل فنوسفانتي ناتكسلا نم عونو (ة)دالبلا عيجىلثلاهببرضيو

 ا ةيتتلاراكا ربطت قادم تنك زاهر ةضفرهردبابوث طرخلا هنم رهردلا اوعيدب

 ] ةاورلا ثدح دقف ةمذلا لهأ 2 لثع (ذ) نيستا سال

 ١ ايايثس جاو (0) ربرحلاب ةفوفكم ةبج ذضا هلا مسو هياع هللا ىلص ىننلا نع

 ىاغالا (5) ؟9/ 1١# ىدوعسملا (*) 56*49 ىزيرقملا (؟) ىزيرقملا )١(

 ٠ قاوسالا نييزا (5) 21*17 يزيرقملا (ه) #5 ١6١) )7رمالا عمج 85



» 009 

 نا ل لا )اهل ردو رهرد فال[ ةعئزا

 . مع ١ ءابقفلاو ءايلعلا نم ةعاج نعو (؟ ل آلا نم ايون ريبزلا نب هللا دنع ع

 ةجاملا يف بهذلا مادختسا ىرأال ىنأ 4(5) عرشلا يف اروظحم ةرخافلا
 ”(8] ةيعرشلا صوصتلا ًاقلاخب هريغو ريكلإ نم هن ناتسالا.دش لثم هيلا ١
 . فرالوزكلا ه. دصمتي ملاذا

 هكا ليلا ةيرصملا راثلا

 ليقول لا صاصتقا نع هن كج رخ ام ىلا 00 مسوت

 كالا نم تك رواة صمراب3 ىف اهيدهاش ىلا ر ومالا رك ىلا دوغا

 لخاس نم ءارحصلا فرط ىلا باذيع مث ناوسا مث طاطسفلا د ىرأ

 ظ

 نم ةدم عرسأ ف بوياقو ةدتنطو ةمرو أصو روهنمدد تر . رجبلا |

 تناو . ناكر نخر رءاوكاسم الو لح رصم يق نسل ذا نامإلا .

 لبسلا ىف رارذخا اذوح نمو طاطسفلا ىلا انقيرط يف ةلصتم ةراملا ظ

 3 نال قه يحضن ,ناك نم قربخأت عطقت نأ نمل لا عم كن 0 ظ

 ا هنزل نوكمف ةنس لك يف ا د اذه لثم عونتت دالبلا ن 7

 امك رب ةقراشملا دنع زوم فورعملا سيبأ رهش اهوأ (:) ءاضيب ةّولول 1

 ىد ري ناك سانع نبا نا جرح نبا نع ىناييشلا لقتو رمعالا عمج )١(

 ىراخبلا (*) 5*١٠١2 ىناقرزلا (؟#14)5* ديرفلا دقعلا مهرد 3 هتمق ءادر

 ديرفلا دقعلاو 1507١ ناكللخت نبا رك ذ (ه) "445 نيدباع نبا (5) ةريغو

 فول هل ركنا نم تهدلاب ناسبالا دش
 ا



 07 ةيالثو.قراو ا الإ | يا ري مرحب ىف قياماس نر نا

 )١ 0) ١ ربوطق أ وأ نيرشنإ فورا وهو هناب ريش اشو ءادوس ةك ع خا

 "ةموضسداهبف داوخا علع ايطالي و ضر الا ل لا

 ررشاطوأ ءاريدح ةدؤمز رشا ةالثو (9] ديايالا ل كافي ةعار ا هلك

 . نبي ال تح ضرالا عيبر ربظيو عرزلا جني موسيلا انب ري ىذلا ةبوط
 1 هدومرب نم 'ىدتبت ءارج ةكحيبس ربشأ ةلالث مث . هلالخ نم ىرألا

 ظ كيك نوكو كاسل عل ند هل نسق مورا دبع نسا فول

 ١ . داعملاو رظنملاف سهذلا

 ظ زرطلابخر ا نم عنايلا عرزلا جرو رصم ىلا تا ريخلا باجي امئأو

 مل نم ايلع ضيفو تاموسدلاو نيطلا وم لينلا ايلا 0 أم

 هسيح ىذلا ءاتشلا نع هنم ةعفنملاب ضيعتست اع كف تامولعم ةنسلا ن

 أ لام هولا نإ نملك 1 نت نأ اهللاصمع | ةفر اع هللا

 ا ضراالا ىلا ءاملا قوم لأ ورواد 9 ناك مكى قادتو ناجل

 | هلعحف ٠ «نورصس الفأموسفن أو ميماعتأ كم لك اعرز كن ' جراف زول

 ْ 0 ايلك دالثلا || 1 اجيتنمالاو ةرومغلا نم لحو ْز 0 كا

 | سابلاو راع ءام ل مالو نع الو رم 2 لو ل

 أ دعا ىاثلاو . نفسلا هي هذ ني ا 00 كرد كا هنر ومع لو والا )ل ةيالث

 ا 0 اندنع مويلا ى ّه ا ةسورلا نا كا ا _”ا 'ئىدوعسملاف 00(

 ْ 6م نادلبلا يوقتو 214١ يزيرقملا (4) يقونلا (8) " فيطالا دبع

 © *«+ 8و



 100 طا كلاثلاو. 000 00 نر 0

 نم ةلخهل تدجو ىنااعرف . هنم ةمرغلا كان طادجأتو هقور لامر ٠

 ىلع عردزب الام هيلع عردزب هنأب نس را يل 0 رخقا ةكربلاو ا

 درو هرويشلا نسا هذ عمتجت امم نإ كف () اعلا رمل نم هرب د
 لصح املثم هنم ةءفنملا لصحم ال مث رهحالا نم كلسملا تيط 500

 : عبلب ةكرب نم رصم لهال

 ا "0 قدس ها ناضفلا ى) كرا لا نيقلا اذه نأشو |

 يف ظاغي مث () ١ بييد ءايلل ناك بيبأ لخد اذانولوقي طبقلاو بييأ
 اهدح فق. نا ىلا ةميظع ةدابز كلذ دعل ديزيو هلآ غل 0 ا

 ثبايالم 00 دل لوا اخ رهو تاو فضدنم 8 ْ

 هدودمم مبعرز هباقس نس الإ نك دقو 0 | لا مجاري ب تلد دعنا

 مل م وق دح لع

 هكر نمانلاا فل ودب ال ل مهفود نينلا نأك ]

 هنعزونغتسينيحىضعبو هيلا مهمجاح نيح ىنايف ا

 ىلا (4) ةرطاملا بحسلاا هأشنم نأ ىلع ناضينلا اذه ىف لوقلا ةوفصو |

 عضومال ة ريثك لاوق هيف طبقللو حاطبلا كلت نم ءاوتسالا طخءارو ا ٠

 «هتودح لبق»هضيف ردقنوفرعي مهنانومزيمهو (ه) باتكلا اذه يف اهل |

 46 نادلبلا موقت (5) يزيرقملا (”) يزيرقملا (5) الا/#*١ ةطوطب نبا )١(

 يزيرقملا ططخ نم لوالا دلحلا عجاَر (0):



 1 اسس مم

 | 0" كه 10

 ا ل 3 ربش وهو ةنون نم موبتلوأ ىف حبرلا بوبه نم

 ١١ ()ةنملا قف لسلا زرخوه ىهلا اذه نا تكلا نضع ىف تارق دنو

 عضومب هيف رقتسي مل ارهد ض والا ف ها ىذلا ىدو_ للان اخ ناو
 : : 1 1: ا
 أايهذ اعربو ايهذ ايضا دح وف 09 نادودلا ءارو 0 ةيلبا ل لصو ا

 لثم تعز دق ناقيط نم أف كانا ليلا ارو 09 ايهذ اعالتو ْ

 ءارعشلانيواود يقةلثم ارق تنك يطل وصت ادهو + تاما سدت |

 ]| ”ثيح نم ةنم نجمت نأنع اديسدتما اذا يعيش ءرك تار[ سم
 . زاحلا ثيح نم هب بحه كنوك نم لقأ الف ةّيقحلا

 ظ هللادبع نن نمحرلا دبع اهضاق ىلع تلزب طاطسفلا ىلا تاصو الو ش

 1 ةعمل.لا موب نا تدم ا (4) هنع هللا ىذر باطلا نب رم دلو نم

 | هذهولا ةيمالسالا شويجلا داق ىذلا صاعلا نب ورمت عماج يف تعجأ

 ةرويشملادجاسملا نموهو . فورعموه م" سقوةلادب نمابعزتناو دالبلا

 ثارقلا هطئاح ىلع تدجو ةعانص ماكحاو اقيوزتو انسح مالسالا يف

 (ه) دعاق وهو ناسنالا 00 رلا نمضيب حاولأ لعابوتكم ا

 ءانيلوالاو ةءاحصلاو تييبلا لا دهاشم نم ةريثكح دهاشم ترز 5

 ةنيددملا فرغ عضومولا تقر سمشلا كلام الو: تانداملا تامر

 سايقملا كانهوهن ءاملا ةطاحال ةهزئلاو وهللا عمتج وهو ةريزمجلا هل لاقي

 فول (*) 56١ قاحسالا(5) ”ا7ه*١ ىتاقرزلاو ه١د##١ ىزيرقملا : )١(

 ١ هال ىبوزقلا (د) مه ةرضاحملا (5) ظ
١ 
 ا



 8 حسمامدنع كالملا كيع 3 ماشه هدحو ىذلا ردقلا وهو 2( عرذأ ة هرشع |

 ”ىومالا كلملا دبع نب ناملس هانب )١( ليلا ةدابز ردق هن ربتعي يدلل

 ىلع لصفم ضيبأ ماخر دوم وهو ةفرشملا ةءوبنلا ةرجهلل ةنألا ْرخآف
 لبق اهم سانلا نا ناك ىتلا ةدقلا عرذالا نم اعارذ نيرشعو نينا

 ١ (0) عيصأىتاثو عبصأب اهنع ديزتىتلا ءادوسلا عارذلا ديسشرلا مضي نأ
 | رشع ىتامث ىلا ضيفلا ىهننا اذاف هيف ءاملا رصحني عضوم يف ىنبم وهو

 ظ .. () ماعلا بيط ىف ةءاغلا كلذ ناك هش :ةزوغنم اعاد

 ١ رصع لّثلا هرمغيام نا ليدنلا ىضاقلا اذه نمحرلا دبع را

 | ةبصقلاو ةبصق ةناعدرأ مهدنع نادفلاو (4) نادف فلأ فلآ ةئم غلبي

 نادال لمح ام . ةريفو ةالغو . رتل ارش 0 اهلكو « داليلا

 ةطس نم ثاييطلا ىف الاسرتساو ةمعتلاب اعاستا اهلها ىف نظن نا ىلع

 ثيحفايرالابةعارزلا لهأ دنع كلذ فالخ ىلع رمالا نا ريغ نارمعلا

 ىذلا لاملا اوقفني. ملو ءاقشلا مهالوتو (0) لومللا مس,ةءاع ىلع بلغ
 اواو ندراللا قارا تح ةوتفد لإ ةعيسلا ةتلاطم يف هلا مهاطعأ

 لأ رءالاقب اح ىفاقفز بواقلا اوف نتسمل لام ارجع اكمل 7 اا

 اك ف انرخ نأ( 1621١ يدوعسلاو هاا رح ناو ىردرقملا (5)

 * ١ يزيرقملا (4) ه١ ةطوطب نبا (") ةذ#١ يزيرقملاو ١#5١ ىدوعسملاو

 نادف فلأ فلا ةنام ةلاحرلال وق #48 1يز.رقملا (1) 193129 ةرمضاحلا () ٠
 نادف كل ل نورشعو ةعبرأ وه رصم يف عرزيام ناب ريد نبا 0



: 
 ظ « م

 0 ا 3 0 ال تنام

 . مالا را 1 هلثم 0 0 ارادت 0

 2[ مارهالا فصو يف ]-
 ءارهأ ىلا تبكر طاطسفلا ىلا هيف تلصو ىذلا مويلا دن يفو

 ا اتلا قىلرغ ) 6 ىو ١( ( ةزيحلا

 رار مالكا دلع ءاهأو : ًارطخ هلجأو نومدقتملا هان 1 لوم

 اماف . مارهالا هذهالا مايالا نم اهللع ىذخ ءايشالا عيمج دلو

 وسلا اان نار كلان اتم رطا قاذدهو مظعلايف امهنود دحاووناوظع

 ةراحح ناينيماهو (م)ه ةنرصل ارايدلاردصيف ادهم دقن ام اقر اليخ

 سرافلا اهلخدد ةديعل :ضرالا تر را نع ملفا لك .ضانشل

 ندل نم ىنبحصي ناك نم ضعل ىلا تمدقتت دقلو . اهف حانريف هحمرب

 دعاسو ةظيا سوق نع هن رف نيمرملا ىلعأ ىلا امهس قلطي نا ناطلسلا

 طورخم ءانبوبفءرهلا فصو امأ (4) ةفاسملا لثنود مهسلا طقسف ىوق

 , يف ئمامقيضبو ةضيرع ةدعاق نم ءىدتبي اهعب رم اياوزلا ثلثم عاضم
 ظ فيطلا هيدشن اذه (؟5) ىزيرقملاو ”**٠١١ ىشرشلاو ه١ فيطللا دمع )١(

 ةطوطب نبا (4) ٠١8 نادلبلا ميوقت (©)باتكسلا نم هريغو فيطللا دبغ هركذ



 « ماد ظ

 كا ل ب كلب نكي حم ع كلا نيت ناعما نك
 ةناته هقثو ءانبلا يف طمع ميال ىف ةياع كريفو |

 لايللا مم ىلع اهم ىوققي |
 لز 7 . مارهالا هذه بصن ىلا هم 3 اعد ىذلا بسلا امأ

 (4) ملعلل اعدوتسم تينب أما لاق نف . مام الا لع محا رجم ظ

 "3و  طاطمسلا لع رفعلا م ةاثلا لا 1 انا ديب تدجااعا لثاق

 فسوب مايأل بورملا راكّتحاو )١( زونكلا نفدل تيذب اهنا زعراتلا نم

 انيدل امع ديعب . ءار الا هذه نم هيلا نوبهذبام نأ الا («) مالسلا هيلع ظ

 يف عوتسي مل نا ةراجحلا هظفحال لملا ناف . ءايشالل رهاظلا سايفلا نم

 مرحلا نيبو ةراعلا لصتم ريغ دس هزححال لمرلاو . لاجرلا رودص

 ءاضمتنا الر هدىلانوعرفهركت< مل بملاو . لاحلا ةعساو ةجرف رخالاو

 هل ةالامدم نأالا نظاحسإلو : هلوانتت نأ هنم ردقيإل مضوم فو ظ
 رادلا هذه ىلا ةعجرلاب نونيدب اوناكنذلا ةنعارفلل (-) دول تينب دق

 مملاومأو مهيلحاهيفاوظفحيلراهدالا ثبع نم مهئادم نيصحتب نونميو ظ
 1 ومالا عم نولعج ذا رصم له امبيلهاجيف عنصب ناك م رشنلا موب ىلا

 اوناك امرادلا هل 3 مهعجر 8-1 01 نيب اهودحيل مءاشأو مهام ْ
 ع

 (4) نومعَرب

 نادإبلا يوقتو يزيرقملا () ؟1*١4 ةرضاحلا (؟) #55“ .ىزيرقملا )١(

 ةرضاحملاو فيطالا دبع (4) ٠8
 ١



 «مدو

 50 رمل ا رمق قا كدر ظ

 0 ةنوامسلا جاربالا ضعي ىلا هاياوز هجو ديروس هل لاقي كلم

 تس مرهلا ءانب تلك أ كيما ديروس انآ د هيلع وذو مهداقتعا 8 ش

 ١ ىفو)ةنسنيتس ىف همدهلف ىلثم اكلم هل نأ معزو ىدم» ءاج نف نينس
 | فرصلا جابي دلابهت ا م تالا مدحلاو ( ةنس ةئاْس ةباور

 هاياوز ا 6 جاببددلا ن م نوخأ نصللاو رمت ماكل

 عضوم هيلع درلل سبل ضارتفا وبف نودقتعل 1 رككا ىلا

 || ىتا ةءاتكلا امأو . ا مهميظعتو م 00 تا ةدابع نم منام عم

 / ريغصلا الو ريكا مرهلا ىلع ارثآ امل دجأ مل ىناف نوعرف ىلا اهنوزعي

 زل ا :اهارح نساثلا نم ادحأ هفةموس رد اما قرف لع ملعأ الو
 ١ رضحلابهتوسك نوكتنا حصنالف مرحلا ىلع اذك تاو لل ار

 ١ ن وتسو ةناثرخ الا نكرلا ىلا نكرلا نم هتمينو كوللا ءاظع نست ا

 | ةاج ةناهملاغلابلا لكشلا اذه (0) اهئانب ماكح ا وهرات ًلاهذهى هيعمل اعاةوطخ |
 ١ هي ارسل م هن قصالتت ءىث ةر 0 نانود ءاوتسالاو

 ا لصوو (ع) هلمت م 2 1 نمل نم انودنم دخلا اراك ناو دولا نم

 ا ني ةربالا هيف ذفتتال قاصتلابةشضلا ةرا ةراحألا هذه ىلصو لثم 'هعطق

 ن1 ةيررت# "ا ل

1 

ِ 

 ا
 ا ١
1 
 ا
 ظ

 ُإ 'ٌ

 ا
 ١

 اطوهوابمظعن 7 ةئثهدلا هلم مارهالا هدهمىلا فش ر 1 برو

 ْ) 55 عع هطللا 0 5 هر :رقملاو ملكا ل نا )0(

 ااا” ىييشن الا



#٠ 

 4 ع 9 3 0

 | ناركناال اناف . فلسلا رانا نم هيف ربتعت نا قيةح وه امف لماتلا نع

 . لوملاو لوصلا ماظع ةطاسلا 0 اراك اورتن اهوعفر نذلا |

 نم هللا مهاب | امب ةيعرلا اوءاذ دق ةيتاع اكولم ىسفن يف مهلث# ىلا ريغ

 ل دك لكاط الو اب هدانا قام ىف كالا اومدختساو ناطلنلا

 لاملا رثك دق ةربابج مبلثمتأ ىلإ وأ . نامزالا رمم ىلع مهملظ قطنت نأ

 نم انمار غ هب ' اوعفتتا الو. ناسحالاو ربلا يف هو م ف مهيدنأ تحت

 ناد ف رساو كَ اوصلا نينا الابج هن | و لب : ناره“ ||

 ريغ ىف لاما اوتفنأ نثلذ مهيلع هنقوأ ل فا ا و | نع فردلم

 000 نادت هايل ع روخالا رعت نال كلل اهلرق تاندقق هلع

 ساب مهاياعر اوعابو ليبسلا ءاوس اواض دمت ديدشلا تملا مهنادبأ ظ

 :ناالا |

 كف ندا نو ةبجم ةروصريبكلا عرذلا نم ةنركم لع تيارو ا

 ةناغ نضرالا نم ةزراب اقنعو قدا لمار تالغمو 60 ةعموصلاك تما ٠

 ىلعباني الثا لمرلا مدط اهنانوهتزيو لوحلا ئناب ىاثلا ايس ملظملا ٠

 ىف ميقذحت طبقلا نم 5 كاذ عاتصا د عر اج رجا ندذإ
 ءادء اللا ةسساتكم هحولا د هروص اوذخلا ممل ل ايشكلا هحصو م درا لولف

 نآكو () . رجحلا عم اظوفحم !مناهد لازال ه2 م راع كا ل

 لامجو ة هحسموذ 5 هيلارظانلل ليخبيا هنأ قىح هدحو انور هريعلا ا

 هويفيطللا دبع (*) هه5# ىتامرقلا (5) 6٠ ريب> نباو ١؟؟#*١1 يزيرقملا(١) |
 1 000135 ع نو 35722 ويستمع حلوو جك هوجو سم بج هس وج موسم يح ةجوحم



 هل تناك هنا ثيالا بجاح ىنربخأ دقو ماستبالل ناحتفنت' هيتفش ناو

 ىغتقيو ضرالا تح ةنوفدم هتئجذاو مايالا ىداع ىلع تركت ةيمل
 تيدح ىلا (؟)اعارذ نيميشس اشوط قوكي ناهسار ك0

 فرعا وهو لوةيف نوعرف رانا نم هريغلَو مكصلا اذهب قلعتي ام ليوط

 ىو ةميانع ةنادم ةووك لك يف ةروك نينا رصع نا:[؟) دالبلاب ىلتلا

 09 نامزا رع لع ةيقأب موسرو : 0 ا ةنيدم 5

 1 مارخلا دلسلاف ةدَحُف باذيع ىلا 0

 ةداقلا 6ك د سراقمو ةركب يف طاطسفلا نع انلاصفنا ناك

 (4) بيصخ نبا ةينع فرعي دلبب انزتجاف لينلا 'ىطاش ىلع اني رط ىف ةلصتنم

 ىهو انصنا امل لاقي ةدلبب انزتجا مث تاماملاو قفارملاو قاوسالا هيف

 نفسلا نم عنصت ىذلا () خبالا رجش اهيف (ه)ةليوط ةلحرم هنع دعب
 بةكلا ض.د ىفو موسرلاو شوقنلاب لمجملا رخصلاو د.علا نم ريثكو

 قيتع طئاح ةاذاحمب انزتجا مث () نوعرف ةرح١ انكسم تناكابلا

 ىلا هقوذف اف طاطسفلا نم دت: وهو (م) زوجعلا طئاح هل لاقي ناينبلا

 لاق (*)  ىطويسلل ةرضاحملا باتكو يزيرقملا (5). 6 فيطللا دبع )١(

 طعس مقئابقاو داللا اش ف اهس ةريتع ةروخأ نونا ا كاوا ع الا
 ١١6 ناديلا موقت (ه) ©5 ريج نبا (5) هه5#ىنامرقلاو ا يزيرقملا

 راخلالا نم تاليئارسألا ١+ دوهسلا 11307 16
 يفاوعسملا 00 اًماقحال وخلا اذه: ناك يع روم لئاطال ىلا تكل

 هال" ىئامرقلاو 7 7# ١



 0 ف 0 1 |

0 
 و (ه) ةكولد اهل لاقي ةكلم هتنب هنأ نويرابخالا مذ 1 تاج |
 أ ىلإ برقالا نا عم ١( ) صنقلا ةلوازم ىف همجاهم نأ ش ولا نماهنال ||

 دوا رمال ماورغو نيمدالا نم ءافوخ هلاهؤاتب نوكي نأ لقعلا |

 ظ 7 اا نأ حصب يا |

 0 هبح ةنازرب روبشم حف اهنفو (؟) ىبرغلا ربلا ىف طولفنمع اررم ا
 ذلا ىرصملا نويفالا اهف ا لع لالا نام رهو هريس ظ

 1 اهبف عرزب ىذلا شاخشحلا ةراصع وهو (4) دالبلا رئاس ىلا لمح ١
 هيفروبشم ادلب وهو ميما: ىلا ناتلحرم انكر من دالبلا نم اهرواج اهفو

 | كالفالا امف تروصو (ه) رصم كولم اهف روص ىتلا ةميظعلا ىبربلا
 ا ةعوذرم ىهو (0) برقعلا جربيف رئاطلا رسنلا ناك نيح بك اوكلاو

 ْ (م) شوقتلاو موسرلاب ةئنزم ةيراس نوعا أاهفو ةيوحام روخص نم

 0 0 ولخلال ىتح ةبيحعلا لاكشالاب ىشخم رجلا نم فقس اهملعو

 5 دابأ 0 وأ شن وأ ممر نم هنما

 مظعلا شرعلا بر وه الا هلاال رومالا مئاظع ىلع تردقإ هما

 بتافضس طبة - 2 ات

 تح تسمو تناطتتا جكس ب ال7 757 وم 3 4

 ١

 :177-5:423ة1-3-:407157 فق ف كهخ3:7  تحقلا :

 هميتع هشدم 0 ةردند كا ةدإبلا هده نم ريسلا نب د -

 ا أبفو مالسلا هيلع حو نب ماح نب مارصم 3 مرطفق ءانب نك لات |

 ١1 ناوزلا موقت () ١/١ ىدوعجيبللا «( )و "21 عروررمملا (9) ا

 هد5# ىامرقلا (7) 6 نادلإبلا ميوقت (ه) ه9. نيوزقلا (5) هالريج ناوأأ

 0 ىيورقلا 0 !6# 0 ٠١5

 ام يبس | _ - سل يي ميسا

| 

 كيا ل ل ايلف تا ل



 بف تقتحم دقو (1) ريثك لهب فحم افلا انآ نم ةميظعىب رب ظ

 نم ميامدت نع راخالا تقام يس طبقا را 0

 ١ مبدأ لم 0 ملا 1 د اة نإ ْ

 رسوم ف 0 دعل الإ مولعلاب هقرعم م 1 نا مالا ها هماع ىسموم

 2 6 أعلا :ةيديلف ف طيقالذا دحتف ٠ اهلا ر نم هد اهأ مم رضاحمو ْ

 . ضعل ىف نوطالفا سهذ ىتحةّمأو رصع لك ن معلا لو تلح ا

 نساك حس تالا 1 نا نأ مزاي هنأ ىلا هبتك |

 ,/ ةيقابلا راث آلا املع تلدو ةعانصلاو بدالا نم اهوئلب ىتلا ةباغلا واب ١

 1 0 مويلا ادهىلا مع ٠

 ظ . مول الف مهرارس أو مهرس ن مررت ةفزمم انع ضاع دفان لو

 ريع اعبجو امم اولفخي مل مهمال لاههالاو اويصخلا لاف * مهاع ةهجوأ

 أ نأ اودهحا ل اا ملا م-ملع ا نم هب رشبلا ىف ءاخالا قودحن 0

 1 وهام ف نإ هوظفح ثيح م1 ذيب امف ةعاد ل مايالا ىلع ٠ هوقيشسل ظ

 6 كل امانا اذ ا لل هر عدل ظ
 دفااماوأ هيساطلازاربأ لع سوفلاو كلا سا مهلغش ىذلا

 7 ا ا نط ةسيسم م تخميع

 ضرالا يف نوبقاعتي ذا سانلا يف امل هنس ن ا انيلع ةلصلا هذه

 ممول عرقا 1
 نجس اسعست حيد - باسم د _- مسيل 2-2222 2 ا



 يا سبو >

 كَ هو ءافءلاوو لا رثاس هماطح 0 000 ا | ىلا

 مهزومر ةءارقانيلع معو نيلوالا ع نع نيرخآلا عطق ا

 مهريس نم نا مهتمكح نم ًاعساو الع اندفتاهضماوغ انل دمت نا

 ادذهةعدوم ةراحطا ىل 5 روص ن ١م طرقلا ءالؤهل تأر مكف. مهلامعأو

 3 افشل مستبتو . مدقلا رأ ع عر كي اع دق نويعب انيلا راقت ىلا ظ

 ةفرعت ناسلب اهطاخم 3 5 ا 5 مار ا

 اال نم اهرطوورتسلا اعاث حيت 0 فر راك ظ
 ةنيقلا رارسالا

 ىتاناثوالا ريغ ) را نم مهراثآ ىف ا هك ا

 نأ ىلا مركتلا قيرط عبتلم يف لخد ىذلا ناويملاو اهنوديعي اوناك

 امنا ( سانلا ةياهاج نمّللاب ذايعلاو ةدابع نوكي نأ هبشي ”يظعت هل راص

 مهلامعأو مهشياعم ىف ميلثع مهم ةقوسو .كوامل ةفلتخم تائيه موسر وه

 00 ا لبق راس و مهملانصو مهيد ضورفو

 ظبدلاو دوهلا اورّوص نيذلا سرفلا رانا يف ىرت ايثم مثالا نم مهريغ

 مهل نكت م هبانياوكا١ مهريغو دونهلاو مورلاو طبقلاو نييناءنكلاو

 |( سرفلل امعاسلا مهلود ف حوتفلا مسهل ا مالا عم ”ةطلخ

 0 ميدل رثك اه ةعدلاو نوكسلا ىلا اودلخ مب و 00 مورلاو

 ند 0 سهم هانغ أو تاريملا 0 عئابط فلاخم امم اذهو . راصمالا ا



 هرث ال. امف اوعسوتيل بصحلاانادلب ىلا مهراصناب نوحمطإ نذذلابرعلا

 نارمعلا هي نم ةيدجلا مهعبدأب

 قولا 6 نك هج لا 2 تدلل لا

 ندعناب رع نملئابق اهف )١( رصم نادم م .ظعأ ن ىهو قرشلا ربلا

 ناوساو صوق الا نايرعا امك ضرأ رصعع سيو (؟) مهريغو

 ذا صوق ةيداب ىف مهمم رثك .ناوسا يف اوناك ارو (©) سميا, تاهجو

 ها ناطحقو شرق 00 اهبيف مهجزاع ناك

 ةفلاسلا رامخالا تا ا دهفرصع نابرعلادبع ل اوااذه سلو (؛) سذمو

 ءافك ال امفانمز اهم اورةةساو نيلوالا ةنعارفلا دورع يف اهوزغ مما 6

 نيينعلا راحتلا ةضرف ةنيدملاه ده صوقو . ناطلسلا ذوفنو ةلودلا زع نم هل

 نار نم لينلا اهف ىرخ ةراح>و لابج اهفو نييشيملاو نييرصملاو

 لدانحلاب ةفورعملا ىفو) (5) هيلع نذسلا نابرط ليس تع نوح,

 تاعاضا لقتنتو ةشيملا ىك ارمىلا .نيءاسملاتاعاضا لقنتف ( روخصلاو

 عامجاب ليبقتلا اذه نم نارمعلا اهيف عقوف نيملسملا كك ذارم للا هلل

 . لدا يفر مهماياو مهاهذ يف اهملا جاجملا دراوتو اهيف راجتلا

 ىهَو دادتمالاب باذيع ءارحص تأدترا ضوق نعانلصفااملو

 )١( ةطوطب نباو 5071 ىزيرقملا ١# ٠١ )5( نادللا موقت ١١١ )(

 4 قدرشملا 00 يدوعملا (6) 14120 ىدوعسلا (62 0204

 ١" ريبح نباو

 ظ



 0 ا ا لاح ا اس ا تاس م م ب بوب تمم
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 اتيلع لفل نجح ثيح 17 تيد 000 ةعأ أمف 0 اعالل ا ا :

 أبيف كل ل هانم وأ راب ١ ىلع ءاملا دورو ىلا زوفن مث 0)

 ف لح رح نم هدقر 00 دكا انباود ا كعلا ءام ة هعرح

0 

 00 يل لااا مما

 لامتحا لع نوبيفءاوهلل اكرحم راتسالا هيلع ىنرأو لامللا روهظ ىلعجدوه ٠

 شطعلا مسبب حرب ناكناطابلا ندل نم يصد دما اتا

 | ةيقسالاىف هايملا فشنتتناك مومسلا نال ةتب آلا مها يفممماود دهجيو ٠

 اودشي م افاوجا التع ىتح اللع و الهن ءاملا ىلع ان مرا أدق

 ظ ا مالا تفشن اذاف ةبوطرلا بيف قب تف رتحل داك اها رنا ْ

 ةقشملا نم اذه ىفو (؟) امموطل ىف اع انليخ اوقسو لاولا هذه نم 0

 ١ هئانع ةدءاكمىفلزت ملو دالبلا نم هانقرطام عيجيف هنم دعا اب لرد لام

 الوم واللا ]رس يح هدب > ام ام د ا ريما دقو هك ثلا

 0 امر عا 6 نع الرام 0 ج لع هل هلل نيل تاذديع 0 ةمالسلاب

 هأياع نم ةيفنلا ضيفتسل و أ

 ظ اهوشطعلو لامجالا ٠ ندع اورد ويحتل ل ا كلذل نولاتح واكف

| 
 ا
 ١

0 

 كللا قد نمضوفماهاماعو (* م 0 مهم دالب را ةنيدملا هدهو

 اللا جاجحلا ن هه سيكا تا أمساب 3 ةعسوم ع ئدرويبالا لضفلا نا

 بواجب أاهفام لكو (؛ )5( 10 ثتثويدب أهم ىرقلا ثتثويدب هيشأ اهنا همه نا 1

 )١( ىنوزقلا (5) 55 ريخ نبا *١  0ةطوطن نباو رييج نبا ١# ١١

 : سي و

 اذ ادإبلا موقت 6 (

 ا م ل يل م ل ل ل يل ل يي م ا م م بج جي جا ا تهجم د م حصل نو ا هاج جن و سس م صم
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1 
 ١ لا اطل 0000
 || اهنومسياجحلان ترسل 3 رحاهاهال سيلو )١( ءاملا تحامملا ظ

 | ريماسملا اف نولمعتسي الو ءاشنالا ةقنام ىهو ةبلج اهدحاو تاياحلا ظ

 اهنواطيم لخنلازاديع نمر سد. امولاختيو فيللاب باشخاالا ن وطي اعاو

 قرغي تببلا جاجحل ةفاو رطخلل هضرع رمتستف (؟) ةرونلاو موحشلاب

 (م) ةفوصوملا لاوهالا ىذ نوعرف رحب يف اهبيسب مهنم ريثكلا

 ةّدلج ىلا مايأ ةثالث رحبلا تبكر ةحارلا نم ابيصن اهف تذخا الو

 . رانا اهفو جاجملا بكارم اهف عمتجم ةريبك ةءرق ىهو نملا لحاس نم

 | امفو.سرفلاةءالويفتلخد اهنأب قطنتوا,طاطتخا مدق ىلع لدم ظ

  هانب دجسمو مالسلا اهيلع ءاوم الزم ناك ابعضوم نا لاقت ةديشم ةبق

 ظ (<) نييس ثالث دنم ديشرا هان عماجو هنع هللا ىضر باطما نر ظ

 تحن اهنع تبكر مث راهللا ةيقتب اف تثكف ةنيدملا يف ةنانب لفحأ وهو ١

 ةنيدملابديشرلاةافاوم ىف اعارسا) جادا لاحر طحم وهو نيرقلا ىلا.ىلوللا ا

 ١ هيوكرب ؛تملع تنك ذا ةيحتلا ىّرأو مالسلا لضفأ ابنك اس ىلع ةرونملا ١
 ظ فوج ىف هتغلبف ( ةدجىلا هيف تلصو ىذلا مويلا حابص يف ةكمنم ابيلا ا

 نيت ةطاصلا ةايشفالا قر فد 10 تيرس مث ليلا ا

 عضوم يف ىلاعت هللا لا كك كاذ ةكراملا رعاشملا ةرايز نم بجاولا ا
7 

 يزيرقملا (*) 81١/ يدوعسملاو 58 ريبج نبا (*) 1١*٠٠ يزيرقملا )١(

 277797 ريح نبأ هكر اراخ هس أ 240 الا يبج نباو ”.م#1
1 
0 

| 
: 

8 
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 اثر دا نع لجو بلا وسلا تلا ع( اعلا امر

 ميركلا تييلا اذه ىلع ةدافولاب

 مك راملا علتلا كك دا

 ا ا كا للا نب (8) داوب نطل نان هلا اهف جا ةكم اما

 نعنودبزب دق املا نيدفاولا جاجا نال (ك) هناحبس هللا الا هماعي الام

 ددعلا ف عيطتسملا مسا ىلع اضورف« جملا ناكاخا 7 ماا تلاكد

 (4) «اليبس هيلا عاطتسا ن « تييلا جح نياثلا لع هلو د ىلات هلوقل ةرم

 ا ريل ار دقو تنل هلأ نيالا لاحر ا ددخ ىف ان دق ولف

 01 اه ركحاةبس لك ىف مهم أاهيصن نو قيد

 عيج نم اهلا سانلا عاّتجا يف لاقيو هنامز ىف ةرم نم 0 3

 ةتاءاضلاو نكراللو علسلا نم ىرتشيو عاببام أمم عج ول هنا فارطالا

 دحاو لك معو هلكق ارعلا ىف (ه) قاوسالا ماقال مسوملا دعب مايآ ةينامأ يف

 . . هتحاح نم هبيصن هلها نم

 قرشلا ىلا وهو (>) ليما باباحلوأ باودأ ةثالثث ىلاعتهّللا اهمرك امللو

 رك ذ هل ةكم لعاب لبج وهو نوجملا ىلا سهاذلا سهذب هنمو ىلاهثلا

 ريبزلا نب هللا دبعةثج هللا هحبق فسو» نب جاجا بلص هيفو راعشالا يف

 موقتو س.ما ةطوطب نبا (؟) 8١ ريح نباو ١#٠.” ةطوطب نبا )١(

 م الاف رج نبا هز فارع 3 ةروس (5) 1١8 ريح نبا, (*) ملإ/ نادإبلا

 : مويد“ا ناكلا> ناو ”: ١*5 ةطوطب نا



 ا

 وهو لفسملا بانت . ا اهملع بصأني ناك ىلا ةذالملا 0

 وهو ةرمعلا باب مث . حتفلا موب ديلولا نب 90

 عافترا الب تلثم دق ةكم لابج همامأو ماشلا قرط ىلع برغلا ىلا
 ا لا رس ليل لا تدب اهضاو ترهل اع

 باطإلا نب رمعو ركب ونأ هعمو ٍلسو هيلع هللا ل ينلا هتوف ناكن يح
 0 2 ديهشو قادصو ىن الا كياع | ءارح تيا هل لاف امهمع هلل 2

 ياا لو تلز ةساعو هنف دنعتاو هيلا ىلتخ سو هماع هللا ىلص ناكو

 ١ 100 قاخىذلا كبر مساب أرقإ ىلاعت هلوق ىهو ميركلا نارقلا نم
 . اهلا طبهو (*) مالسلا هيلع مدا أهان ناد ةربامدع كو

 دهاشأاب هللا اهصخو نييبنا ىلع ىحولا اههف لزنو ميركلا كاملا لي.دبج
 هلم سلام ةكتالملار وو وظمو ةراهطلاة دهم ىف علا عضاوملاو ةكراملا

 ىنلا دلوم لحم ةنوميملا اهعضاوم نم هترايزب تكربت ايف . ملعلا عيمج ىف

 - ملسو هيلع هللا ىل ىنلا ىنب ايف ىتلا (:) ىحولا ةبقو مادو دبلع للا ىلص

 | كوديني هيث عفا لك ىذلا عضولاو اهمع هللا ىضر نيِنِمْؤملا مأ هجدخب

 ركب ىلا راد ترزو هليبقتو 0 تكربت ليسو هيلع هللا ىلص دمت مدأ
 كار كتمذك ىلا قارؤمللا رادو ليحاذألا 'ىذ كلاط ىأ نب رغعج اكو

 رصقلا نمي رقع نارزمللا قاقز باب لع ىهو ةفلاسلا لئاسرلا ىناهركذ

 قرزالاو يح نبا (6) + ةمدقللا يف ماحب 00 0 دج م



 5 ال00 ه6
: 22-22255555555 

 ٠

 111 ا ا تلا د 0 د ااا 1 و

 لالا يف ىتلاةكرابملادهاشملارو "0 9 2 1

 هرارلا مار وراف ئبلا ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا هللا وا ئذلا راثلاو |

 درر ان ىم تفولا رصف كلذ يل ريقي ل نككلو ناوقلا يف هر 1

 ةدإبلا سفن يف ىه ىتلا ةنوميملا عضاوملا نم هرازم ىلا

 كنزا نيضح مالسلا هيلع ميهاربا هانب دقف مار 1 كيبل اماو ظ

 ا م) ليعامماو تيببلا نم دعاوقلا هاربا مفرب ذاو ىلاعت هلوقل ظ

 ةعدايتلاو قيلاعلاو سرفلاو ةيلهاحلا نم 1 ا و هميظعت كالا

 مه رج ىلا ليعامس ا دلو دعت هيلع ةبالولا تراه مك ىا ناد مهريغو

 نبورمت ن:ضاضمريشن كلذ ىلاو مرعم هحيتافمو تديلا ةءادلج تناكأو ا

 6 00 ىمهر لا ثراحلا

 ىو تلا كلا تورطت 17: تأت دعي ف تينبلا دلو انكر

 رماس ةكحمب رمسي لو سبأ هيي نيب نكي. ناك
 هارب 5 وص تناكو عادم سدزف ىلا مث ةعارخ ىلا هئالو ترام
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 004 دفا (©) للا سنالاو ريثجلا نا (5) 11+ قااغالا (6)
 دقعلاو ٠١9 ريج نباو #٠١ ءادفلا وباو ١٠م1 ىناغالا (4) ىدوعسملاو َ

 ىدحا يف لعلو ليعامسا نب تراث هنا ١#*٠”7 بهذلا جورم يفو #50 ديرفلا

 هلوق وهو روهشم رخلا تنب ةديصقلا هذه يفو افي رح امهلك 1 نتاورلا
 - رفاسملا بايالا اعرق ىاونلا اهي نفسا اهاضع تقلا

 نمز يف 0 تببلا اذه دشنأ هللا دبع نب دشار نا 1١*١4 ديرفلا دقعلا اف

 سو هيلع هلا ىلص ىبلا
0 



 م 17 07 و هال 7 را مهمايأل هي هيف ١( 00 ”ليعايساو

 هلوقىف ىحاس ىأ نبا ريهز ١ كلذ ل

 ممم م ممم يس ب تس

 مزجت ا هوس ياحب هلوح فاظ ىذلا تييلان 00

 نب هللا دبع ىلا منع هللا ىضر نيدشارلا ءافلطا دعب هتبالو تراصمأ

 هاسكو عاطنالاو حوسسملا هتوك هنع عزتف امهنع هللا ىضوريرزلا

 د همم طا ناكو بهذلا نمباوالا حافصو حيبتامملا هأ دوو نواملا

 1 ا ةيواعمز ديرب هامر الف (0) 01 جراخ نم كسه د

 قيال لع ءانبلا ىف عرش م اهلمحف س اكلاو ةضفلا يف ءامددص ىلا كه

 ظ هلاتقل جاجا دفو ىتح هءانب لمكتس داك مالسلا هيلع ميهاربا ليلطخلا

 قينجنلاب اهامرو ةكم قرحأو ىبارتلاو فوحزلاب هرصاحو ديزي دعب
 ةسفتالا نو رش مرن ةمالسلا» نأ لان ةعكشلا قار دم تن ا دف

 ىلع اهءانب ديعي نأ ناورم نب كلملا دبع هيلا ىتكق لامعالا تائيسو

 لبق لسمو هيلع هللا ىلص ىبنلا مايأ ىف (©) شيرق اهلع اهنذب ىتلا ةفصلا
 . انمايا ىلا هيلع ةبقاب ىهو مسرلا كلذ ىلع اهانبف (4) ةوبنلا

 ماخرلاب شورفم ءادوسلا ءامعلا ةراجملابىنبم م كما كلا اذهو

 وهو.نول..ا ريرألاب ىثغم هفقسو جاسلا نم ةمخض دمج هنيفو عزملا
 ةمرأ ناكرأ هلو (ه) ةبهذملاةضفلا نم ىلعألا هفصنو عيبرتلا نم بيرق

 د (ضرشلا ا



 ١# ظ

 + قا واعلا ءاذئبا هعنتو ؛ادويسالا نسما هيفا ئذلا قرشلا نازل اهو
 رش انلث ةرهاظلا هتعدو (١).نكلا ىف رخللا نم.رتتسا امردق ىردي

 وهام ىلع (9) هديب لبو هيلع هللا ص ىنلا هعضو دقو دحاو ريش هلوطو

 هو ىاملا نك لا © لاك اوهاو قلرملا نكرلا مث لكلا الث فورد

 نورشعوةينا ناكرالاهذه عافتراو.ىلونج وهو ىناملا نكرلا مل. جر

 بابصنال (ع) عافترالا ىف اعارذ اهنع ديزي هناه قرشلا نكرا الاافارق |

 |مابو (ه) اعارذ نورشعو عبس ةينكلا لوطو (4' بازملا ىلا حطسلا ظ

 ا دع دجلا لع قربقلا نك لاو قاوملا كلا نيب ىذا حيفصلا ىف ظ

 هلوطو () شوقنملا سهذلاو ةضفلاب سبلملا جملا تب فن فرالا ل

 دوسالا رحألا نم بيرق وهو عرذأ مدرأ هضرعو ةدايزو 5 ل

 نياننلا مجاني ءاعدلا ةءاحتسا عضوم وهو مزالملا امهيبام ىم

 دقو ليل وأ راهن نم ةعاس مهنم ولخال ثرحب تبيلاب مهفاوط دنع هيف .

 2000 نم اخ لو هنا يخت نم دجوبال ها ةكمريمأ ىلدبخأ
 ةسدفللا هرئاعشو نيدلا مارتحا نم ن زوكمام ةناغ وهو ىتربخاو ”لصم ظ

 تناكذا (/) اهلل امظمت ةبعكلا لخدب مل نم نيملاصلا نم ةكم ىف نا

 ك0

 هس 0
 : هم ا 5 0 2 0 - ه.. ْ

 هلخد نمو 4 ميهاربإ ماقم 2 تاندب تأبا ةيث سانا 00 بمملا لوا ْ

 قا

 مءا/#ا ةطوطب نبا () "٠و1 ىدوعسملا 1١*#8١)9( ةطوطب نبا )١(
 لال ىنيوزقلا (7) مهوج# ديرقلا دقعلا (3) ١8١ زنكلا «0) ه٠ رج نبا (5)



 « جو

 قارلاب ىهنني ةمحرلا باب ىمسي باب روكذل ل قانا دو
 تكرب: )١( ةضفلاب ىشغم رجح هيف ”وبق هتحو تدبلا حطسس ىلا هيلع
 تهذملا بازيلا ت<ومالسلا هيلع ليلخلا ميهاربا ماقم وهو هسلو هن رايز

 ناتماخر لب ةماخر هعضومو مالسلا هيلع ليعامسا ربق رجلا نحص ىف

 راذانلل لوح َىَح 69 زا رقص لا كك اي ع كا اي ناوارذخ

 رجاهربق قارعلا نكرلا ىلبامم هيناج ىلاو عانصلا ىدباب عيزحت كلذ نا
 نكرةباعم قو“ اضنأ ءارضد ةماخر هعضومو مالسلا هيلع ليغاما عا

 ليلخلا اهنهبرش يتلارثبلا ىهو (©) مزمز رثب ةبق نوميملا د ومالا دلل

 ةرشع ىدحا لاقي امف اهتمعو ماخرلاب شورفم اهلخادو (؛) مالسلا هياع

 مط ماعط 1 هنع درو م هءزش نم اهؤامو ءام“ عبسو ا

 « . مدس ءافشو

 ىلع مئاق وهو هتاهج عيج نم قيتعلا تييلاب قدح هناف مرملا امأ
 اهرنضأو(0)ةودناارادىف اهربك أ عبس عماوص هلو (ه) ماخرلا نم دمع

 ةردسلابابو مالسلاب اب هدعل مث مرملا با وأنك ١ وهو انصلا باب لع

 اقحص٠ فيرشلا م را ريصاقم ضعن ىف تدهاشو (/) ةودنلا بابو

 يشيرصااو مال نادل لا موقت (<) 85 ريبج نبا (؟) ؟اله يدرواملا (1)

 | ارا اع ءاسقرسناا/ فر> زم وبق اهفقس نا #1٠" ديرفلا دقعلا يف (4) 7 4 ١ ١

 نيب ناس م#«عدي رغلادقعلا يفن(ه١ناقصالتمماخر نهنادومعام» ل 5 تح نلكذ 1

 ١٠ ١مزتكلاو مو رج نبانبا( 707 ىديلتالااهركد (!عرذأةريشع وج نيدو بع لك

 ومو بمس و م ع حا

 ظ
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 ادد نال كنار 1 0 00( ىراسنألا تا طخ ْ

 دل ىردأ الو كاذ ناب مدع ةرحولل ةرشع نامت ةئس هنع

 امناو رادج مايالا كات يف مرحال نكي هنال كانه عضو نأ لف ناكل

 كلملادبعنب ديلولا ةفالخ ىف الا هيف امتدايز من مل () رود هعضوم ناك |

 وهو هللا هجر ىدهملا ةفالخ ىف الا مويلا وهام ىلع هؤانب م مهنا مك ظ

 ريخلاب اكربت هنم ةريثك عضاوم نق ةفسا و 09 موسرلاب هنيز ىذلا ظ

 دمحللا دبع رمأ » افصلا باب جراخ ةءراس ىلع بتك امو . منص ىذا

 نارك اهلا باب ىلبرامث مارألا دحسملا ةعسوتب هللا هحاحأ ىذا ظ

 « ةنأمو نيتسو عبس ةنسيف دحسملا طسو يف ةبعكلا

 5 ه4:دملا ديشرلا ةافاوم مَ ظ

 تار فل ىذنمنف عبسلةمركملا ةكمو لاطقلا ناكر

 قيسالو :راغح الابا ويرغتي ل نابرع لزانع ةرونأا ةنيدملا ىلا قرط ىف

 ءاقنعلاو رجزلاوةفايقلابن ولو. (؛) مم دجوف . راطمالا 8 دبع 3 ظ

 ةيله املا لهأ هب لوقا ناك ام كلذ غو: لوتقلا راك نع ىتلا ةموبلاو

 ميع نوفلت#ال مالسالا ند ىف اواخد ل انابرع مهراوجي لأ ظ

 لجرلا نودانيف ةففخم افاك ملا نوقطنيو مالسلا هيلع ىددع مظعتب الا

1 

 لاو ريعألا نبا (<) :٠١8 ةمدقملا (5) *٠١ ريج نباو يدل

 . قاو وسال: -نييزو ىباغالاو بهذلا. جورم عجار 20 كتالي ناو ع ه5 د

 0 ةهيصسيلس٠ ا
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 فرخزم وهوةجرفلا رصقدل لاق دادغ يفهل رسدق سلام نم نوكي نأ :

 نيعوذ تيصختدأو وهو 09 ىلا هلم تاصوق 00 لكراب

 ريثك اهيفولابجلا اهب فحن ةنيدمىهو نافسع ىلا هنم تفطع مث ةراوف

 7 هنع هللا ئحكر 9 نافع 3 ناَيَع ىلا هن وسمم رار لقملا رحش نم

 نيتليبقل مايخ هيفو ضرالا نم طيسإ ف 0 صيلخلا ىلا ا

 كرما 1 َّق وراقتم م ةعا ز>و ةناخك ايط لاقي تفل 0 0

 رد ىلا ضيلخ نماربكلا اخر كتف 7 (؛) اصعلا هيف مرت ' ملبس 1

 - بيلقلاهلاقيابعضاوم نم عضوم ءازاب تناك تاريملا هر هر

 ' رهتو ندلا ام ىلاعت هللا زعا ىتلا ةكرابملا ملسو هياع هللا ىلص ىنلا ةءقو

 | اديربردب نءدعبت ىهوراهلاردص ىف ءارفصلا ىلا ت تملقأ مث (ه) ناكرخ 1

 ظ ل 0 م اولا

 ظ 3 ص هنعانرا 5 داو را

 ظ ىلإ هضورأا 8 تداصو 3 دحسملا ةرابزب كا 0 دعلو

 ظ
 1 4م ءاع هللا ص لوسرلا ءرط وعم ناك ىذا ريذملاو 0 نشدفملار فلا نب

 لع ف ةنيضاق ذيع لا كاك تاكل هزامالا مقل

 ناس 00 لي م 6 لا 0( 0

 ١و١ ريح نا(5) ه١ىنبوزقلاو. 18



2 5 

 ع ْ اك طخأإلاو رجالا فدصلاب ةءاتك هنفو صم الا / 0( فدصلاب

 رمأ نع لاؤسلاب ىرداب هدب نيب تفقو الف (؟) هجريزو توقاي رظاذلا

 أمو ريذلا ن ءاهتياغ يف مسوت ا هتربخأت ةروزرتن الا هن ىنملك امو ةلاسرلا

 برغلاو رصم دجاسم يف هل مهماعدو لالا كالع نم ةالنلا قف تدحو

 .نسح ىلع ىنركشن ةثالملا ةلالج هنطتقاام رصيقلا مالك نم هت ركذو

 ناك ىذلا ءافصلا كلذ يلا ربظي نأ ريغ نم نكسلو ةمهملا هذهم مايقلا

 ةكمارملا عضوم ىلا تبهذ فا رصنالاب ىل ندا الو لبق نمي فرت ظ

 0 يلاءهف ع بل دير نيه قت دح وام مهس وفن ق.تيح وق ظ

 يف هنييو منيب عقو هنأ تننذ را مهتركف تامدا نم لم ةافاجلا

 نييسابعلابولق ىنالحم فداصتىنلا . نيسلادملا ةلي< ةكرابملا رعاشملا .

 نا لبق بح او .رضينلا ىلا تلا سرع كيلا ىتلاسر ماتخ اذه

 كرت ةرودلا ةندملا نعيافما كل 5 1 ةسدقملا نطاوملا هذه ق رانا ظ

 ةراجملا نم ةدمعأ ىلع امثاق مركملا دجسملاتدجو ىنا . لوقأف هركذب |
 صوصفب ةلزنم هاردجو (ع) موسرلاب نينا جاسلا نم ةفقسو ةعماللا |

 نم نوكحي ام عدمأ, اراهزأو ارامتو اراجشأ لثمت (4) ءاسفيسفلا نم

 زيزعلا دبع نب رمع حل مسر امف (ه) طبقلاو مورلا لمت نم ىبهو ةعانصلا .

 سدقملا ربقلا رواج ىتلا ةضورلا تدجوو (5) كاملا دبع نب ديلولا رما

 .ديرفلادقعلا(4) ىطويسلاو ريمج نبا ١*4)" ناكلخ نبا (؟ هال ةمدقملا(1)

 ؟/181ةطوطب نباو» ١ #٠ ءادفااوبأو ؟# دريثالا نبا 6/١ ىنيوزةل( هر



 ١ 0# نب نجار شا جم حس كيتا

 كسملابخمضم ًاهالعا و بررغتحنلا 2 ماخرب الل ىلا ةرزؤم

 بيطلاو )١( (؟)نادرو لمت نمها لاقي ماخرب ايئيم سدقملا ريقلا تيارو

 هلوط ةضنلاب حفصم لدنصلاب منع سونبالا نم قودنبم هسأر ىلعو
 ىلب امم ريقلا فرط ىلاو . ةثالث ضرعو ةمإ رأ عافترا ىف رابشأ ةسمخ

 دنع نوذد باطما نب رمع امأ ركب ىلا سأر ملسو هيلع للا للص ىنلا مادقأ
 نيبو(2) بهذو ةضف نم ليدانق امهملعو امهمع هللا ىضر ركب ىلأ لجر

 لاق, لبسم رتس هيلع عضوم دجسملا نم ىبرغلا قكرلاو نوعا ىكالا
 مالسلا هيلع (؛4) ليربج طيبم هنا

  1اهتيمسن لدتو عاستالاو ,ظعلا :نم ناك !هناف ةرونملا ةنيدما
 ةقيتعاراث الا نما ف وهام عم حون نب (ه) ماس دلو نم لئاو نب برثوب

 با وأ ةعل را ا زادها ندم ناب اماش ولعو ابطاطتخا مدق لع

 راث الا ثيح ميسقبلا باب مث (:) ديدملا نم وهو ديدسملا باب ا

 رفسلاهلقت امف سيل روصق اهنفو (؛) ةنوميملا ةكرابملا دهاشملاو ةروكذملا

 || دو_سالا نب دادق.ال رصق !ممظعأو.بزولا رايد يف اهنم ماظعأ نوردخلا
 رصقو (ه) نطابلاو رهاظلا صصحم وهو (0) فرماب ف ورعملا عضوملا ل

 ظ )1١5( رعرعلاو 00 نس هناوأو ساكلاو رجحلاب ديشم نافع 3 نام.

 | ميوقتو؟1*5814هطوطب نباوريج نبا (*) م17#4ىناغالا (؟) 9١؟ريبحنبا (0)

 | ٠ ٠٠)07( ريج نب (3) ١507/8 نا نقلا ريسفتىفناقتالأ(ه) :١9 يبج نبا , 4, م17نادإبلا

 مب #؟يدوعسملا(١٠)174ةمدقملا 3) ”ع# ؛ ىدوعسملا(8)؟"481ةطوطب نبا
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 5 0 1 "ا انو ها 0 06 اشو

 نب مههاربا ةرهاطلا ةلالسلا ربق اهنم ترز دقو )١( ىلاعت هللا مبفرش

 ' هدالوأو سو هماع هللا لص ىلا جاوزأ روبقو ملسو هيلع هللا ىلص ىئنلا

 (5) اهيلع بوت كحم ةماخر اهعضومو مالسلا هيلع ىلع دالوأ دهاش مو

 ) م د 1 |

 1 هللا 006 تن ةمطاف ربق اده.ممرلا 2 مالا ديبم هلل ل (

9 

4 

 ا

 ا
 ا

 يلاط ىبَأ اثر لع نب نسحلا ريقو : ثيملاجلا ءاسن ةدنبم ملسو هيلع هللا لص

 06 ل دمج و لااط وبا نلعب نيس ل لعو : أمم هللا ىحكر

 2 0 0 نيعججأ مهنعلا ىضر دمج ناأإ

 أ ىذا كارا امملادحسُا مو يسو هيلع دلل ىلك ى ها ةقانلا كريم ْ

 ّْ هنا لا ةيطصم ىلع بارع هش 4. دحعحص قو 06 : نارعإا ىوقتلا ىلع 5

 1 عا

 : ةفورعم رش هتارق فو 2 هماع هللا 0 : قدا (ه) هش مكر عضوم لوا ا

 اءذع اهؤام داعف اهيف لفت سو هيلع هللا ىلبص ىنلا نا لاقي سيرأ دثب ا

 نم“ و هيلع هللا 0 أامفو اح - انا انج ١ ناداننا طا فام سَ

 0 ءأنق لاق, عضوم ةرونلا ة ةنددملا ٠ نم هن ردم ىلاو

 || ةكرابملا رعاشملا نعربللا ضد اذنه ٠ هنع هللا ىدر نافع نب نامِع دن

 مرة رح نا 00 م57 يدوعسللاو 1 ةحوب ١97 ريج نا (1)

 ١9.94 ريبح نبا (ه) ١+" املا وأ (8) 00 ْ

1 

1 

1 

 را لا وو شلل
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 كلت ىلاعت هللا صخ.دقو . ريثكلا ىلع ليلد ليلقلاو ةسدقملا نطاوملاو

 . دالبلا نم اهريغ هب صخب ملا مركتلاو فرشلا نم ةكرابملا عاقبلا

 هاوس دوبعم الو هريغ بر ال كاملا كلام وهو ١

 ه2 ةكخ. ىف ةكماربلاو دي ثرلإ وح

 ع لصشمدانأو ويلا نهال نم تكلاسد ادد رللا ت1
 عقاو وه اب كملعال ديشرلا ندل نم ةترلا 1 0 باتك يف ةكمارللا

 دع ىف هر وتلا هيدا نع انلاصفتا ناك. م معلا رمالا نم مهديو هني

 2 وأ ىلا لقت امف تملعو ةلاسرلا هذه هيف تبتك كح ىذلا م ودل ٠

 ةكمارتلا لع لوح امنا ديشرلا نأ هللا هدنأ ١( 0 0 0 ا ظ

 ناك هنأف ا كاع سانلا ليم نم افوخ

 ا ,هئاطع لثم ىل معاق يل اذا |
 ل ن ومالا ندلع (واو الع قام لعاف ةسا هي

 ق دع نم مهدالوأو مه ا ا 3 هثاطع لثم ىل اة رذع> ةهعم

 0 نع اوفرصناف سانلا نيب الثم ممأي 00 ىتح تابهلا ةعس

 اده هللاو نولوي اوناكو 2 لا ىلع مه> دم 5 نعسلا عوص ىلا ةئيلخلا

 1 نودشنبو )١( تايطعالا ماع

 رفعجو ىبحن نب لضفلابو ىحيب ٠ تقرشأ ةكم ءاحطن اولزن اذا
 ريقه داؤعأل الا جيتادتأو عنك اطال وا

 يدرخفلا (0) منال قااغالا )١(
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 لاحلا ع : 11 ةمعنلا مامت نم انرغ شف لاا دقن ىف كلذ كلدحاب
 ظ ىلع مهرمأ ليومل ا يوم 100 مهماصخال

 ا -ِ ٍِ

 ر.شلا نم ةعقرب اوناعتساو لاجرلاو لا.اب مهئاوةتسا هوفوخف ديشرا
 0 تايبالا هذه اهمفو سانلا نيب رود امنا اومعزو هيلا اهوعفر

 دل ل و ا ةلضرأ ىلا نامل لك

 .ادح كتي ام كلثم كلامادغدق ىحبنبااذه
 للا ورك سمرما لإ دود كرما

 ةنملا الوالاكم احل سرها ىبام يتلا رادلا ىب دقو"
 او نمل ا و اهؤابصح توقايلاو ردلا

 رسل و عل ا تاوسلا نتف نو

 0 هك ناك نم ىدتساف . هناطاس لع مهعم فوملاا هيلعا 1 ظ

 مهرضح#ةءيبلا ددحو دقعلاو للا لهأم ديحالل ةنيدللا للا تعلو مداه ظ

 . نعؤملاب هيقلو م اعلا دمع 1 م انتك نيمألا كيعأ نوم امل ظ

 قى ارعشلا تلاق امابف ناو ءافخ هد لوا نه ةنالث ىلا دبعلا ةبالو 0 ظ

 () هل م ظ

 ادلواموا تر اهلا ميكا نعؤمو ثومأمو نيمأ وأ ظ

 00 ا قا دل كا ىلا نادمهو نإ رع نومألا لو هلا 5 ظ

 حالسلاو نئازاناو لاومالا نم هركسعىف ام عيمجنأ مهذبش اةدورشلاو

 :ىطوتمسلا 91071١ ناكلج نبا (1)



 ممساقلا ىلل منو 0 0 نوماملل كلذ ريغو عاركلاو

 0 م)رانيد فلأ فلأ نم اوك سانلا ىف قرفو مداوعلاو روغثلاو ةريزجلا

 ُ عقو ام ةكمارب ريلا ردق نم طحؤ ريثكلا ءاطعلا ىلع هرادتقا ربظيل

 .قاطانلوأ هفياخ نم مهريغدود ءاطعلا ةعسل 0 م نئايلا نس وقت

 ايفاخ يكل اهو مهعيحأت 500 ان لعشر هنأ نظب ا وهو

 3 هاا نيب كاملا ةمسق يف لبق نم هيوضراعل اوناكام ءارو نم

 . ًابح الا كلذ نكي ملف ةيسفلا هل 2 هضاب محلل رحت ملاذا مهن مهنا عم

 5 قى انرغلا عوقولا عنم و

 مييلا سقت لاسرتسام مو مهعلاصي ةدجوملا ن 0 هبلق 8 عم ناو

 ىضرلا ربظأ هيلا او لج اذاف هوركملا نم مهب ديربام ىلا | ونطفيال 1

 ناكف . ءالحلا ىلايل لع رمالا نا مبمهويل مسيلع ةفطاعلاب لبقاو مع

 نم هسفن ىفا# سانلا 58 ناك هب ال هللا ةلكقخ ارفعح لا هنم كلذ عه رغل

 تس ا ا تا

 تادها ىف ناسا ىللاق (م) همالغ اكورسم هاذغأ اذا ى ةرالا دع
 ناظذال ىتح هاضرب انمهوب هناف . اهرمأ ىلع فخ مل ةليمل مالغلا اذه لا

 ل عوشرت# نب ليريج قر دقو 6. 10 نم 1ك 1 هي

 . هل ركذب ناكىذلا عيبرلا نب لضفلا لحمتب مهباع لوح امنأ ديشرلا

 ظ نما سراف يف مه ويتسا هنو دا 0 نم مهاب لعام

 هدا مبكشيو كيلا نعال أمح هش لوفرعل نع ةلودلا ططخ مهريمعلو

 اذه يدلتالاو ٠ ١6 4 ىناغالا 6*2 ريثال نبا (9) مع ريثالانب!()



 « م و

 ريصنال كلوت نوأشي أع واومال ْق مهفرصتو 00( ةيانجلا كا زامتحان ا

 (م ةوادعهبلق المنادعل مهسمافوخ هردص رغؤاف كلذ 2 ا

 لوصدتو مز هكما الاب دقرا رمأ نم ةكم يف"ى لضنا ام اذه"

 ىف مهكلم لاحفتس.ا نان دخلا قى دحر لا رانال ردا مهيلع

 ريغ ةناق ةلئاطلا لاومالاو ةرخافلا ايادحلاب م ملا كولملا فلزتو مالسالا

 فيعص نورك أ الإ ةلملا ف ةرخفو 7 ودلل كك 4 هلو ار سو 4

 كييشلام ةناطلبس 0 ع 06 نك ع ىدم دقو م رئاف ةريصبلا

 ب طاسب 0 00 0 لاملا ر وفو 1 2 00 0 00 ناب

 نيس را نم يف هيف 00 0 ةدايقو ها هر 1 يف

 هسفنل مرك أو ديشرلاب ىلوأ ناكف ناطل لا ىلا مهم نوشاولا معزي امك

 ىلا هنيع دعو عمطلا هيف بدي نا ال مهم ةلوصلاو دهملا هغواب ل د

 ميظعلا ريبدتلا اذه هتاود اورد نا دعب مهدلول اد

 1 كا را ار تواحو كلذ دعك ةكمارتلاب تعمتجا اكو

 2 اا 0 ل كاف ديطرلا نو فكي تفقو ىلا ةرقلا نادم |

 يح 0 لي كالا أ 0 ّ نغفل كر اذه اي 3

 نن وكيل هيغنع عجر م نذل هللا وف ةكنلا نم 3 1 لع ا دا

 سانلا نا #٠ ١ 00 (س) ه5 ريثالا نبا 0 د ةيوصا

 ش : 0 لبق ةكحارولا لع يشر ل نونادحيت اونا



 يوعتس : نو صقل نا كيو سوو

 0 ٠ 2 سو 7

 نبع مكن دكشدلل نسب نسا تاقف )١( هيلع 507 كلذ

 سراف انل نا ا نع 1 لاذ مكتيانع نم هتلود مر هنافأ و

 . ناطلسلا ىلع هيلاغي نم ههجو ىف مت م ناودعلاب ان رهاج ناك ناسا رخو

 1 و م د را نطل ام سار ف

 م هب نأ عوجرا عرس هثرعأ ْ
 1 ركفلا نيا ا

 كلذ يف هاب قرافاال نا 2 قلملا نم هلخشل |مف ١

 51 0 ىلا هب ةباعسلا ن نع رتفبإال عنيرلا نإ لضفلا كو

 ناكف سرفلا نيبو هندي ةيراج ةرم 3 ىف لمحتلا هنمهف و وراهنوأ ليل

 ظ همه ويل ةفطاعلا نم عنصتت هيلا ليملاو هدنع رفعج ءاقبتساب لاتحن ديشرلا

 ا كنا تقولا كلذ ق هيلا ىنولج ناكو ةدحوملا نم ةشفتبام لاوز

 اذ كولملا صادر ال دج ةكيارلا نعي عش ف ىارق ا ل

 نماانب نا ىل لوف وهو اهلماع,ىلا ةيدل نمي تاك ف ةقازا ىلا ىهو

 كيف انئاجر دنع نكق انلئاسرب كذافن أ ىلا حاترئام كبي داتتعالا ليج

 تلاجا ال نإ ةكمارتلا ىلا راشأ نككلو مالا كلذ نم سات

 نم مزعلا هيلع مت امب دارملا نم لصحتو حاجنلا نسح ىف عمطن ىتح هرمأ
 . تيبلا لهأ ةفالخم ةادانأاو ناسا رخ ة را

 نفسلاهيقديشرلا لزن ىذل' مويلا يف ةريملاب ةكماربلا نع تاصفتاف

 | ىف فوحلا| هيلع بلغ دق فلا ل اكو (؟) رابنالا ةيحانب ىذلا ر فلا" ىلا

 )١( ناكماخ نبا (*) يديبلتالا 1١#١اه١ :
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 6 من هيف نوكيإ نأ 2 2 ماعطلا لفل 1 نك تقلا كلذ

 عوشيت نب لير يجالا : 0 0 ناك نم هندئام ىلع ءابطالا قبتساف

 ةملك آلا .فتارملا نع مماصقا ن :.ه ةياع مزعأم رس . هنع ىوط دقو (0)

 ريسأ مويلا انأو (* ) مسماب ىلع كلما لا ل 0 1

 راعح لوصو لبق دادغل لا عوجرلا وكل 2-1 اش شح ا ةئرلا ل ش

 : . احلا 5

 مييقأ ةرشاتلا ةلاسرلا ضع

  'ماهلا طقنا اذا ىتسن ممم ٠ ًاويع اوناكةداسب تبصأ ف
 مهو ةكمارلا لع سيل قام.الا ىنراج عمدلاو كيلا ةلاسبرلا هذه تا

 مويسر ةيليلا ةيفعاو اهريخ فتهذ 0 أذل ىلع 0 سايل قى ءايحا

 فم الو نسل لإ اهرحمىتلالالطالا هده نم ”للط 0 ا ْ

 . نوددانلا نوك املا الا اهدنغ

 ا در ةككارلا | نم قاذإو دق ةقرلا ىلا لوصولا*لبق تنك"
 هيف هرمأ اهلماع ىلا هلأ ىذلا باتكلا نأ ىنملعيو مهلا ىنمدقتسي '

 ”يهلخاد نة خلا عوجرلا نم ىنعنعو هدلع ىنيقبتسإ لاي كيرلا

 نم قناص ا رالا كالت هيف تدع وف اناتكشلا تضضفن ةيبرلا نم

 نمايجان ىئارأ 550 ال نيا مدتسملا لحرلا بيصيأم ضابقتالا .

 رظن 0 5 ةمدقملا يفز ودلخ نيا 1 090 17 ىذ وعملا (10) ِ

 2 '"ىرخفلاو يديلتالا (”) ديشرلا ماغطيف



 ماق ايف لءاسن |تضو ىلا ور لوصوو ىب ردغلا عوتو

 0 ات ةتلاحر تدأ نا دعل 2 د ةنلجملا ءودس ن :م-كدشرأا

 "5 2 ىلع دل لف نيمالا حص الأ ةمدخ ةتمدخت

 تاتو انتقم ملأ نا ىناناف )0( ةكماربلا نو ىلا

 نا ل كا كم دادغل ىلا ت تيكر فاخلا زاححلا ىزب ىبز

 . ت1

 ةعامللا ىف عدي ىذلا لومملا كلذ 0 ف او اناسر لك

 ديشرلا نيبو مب رمالا عوتو لع كلذ كللدتماف ميظع لوه نم ن“

 اوفقودق ةفيلللا سرح امماونأ لع ءو ةقلغم|مدجوف 00 تر

 دمار ةنحرلا ف ىلق الثماو ع ىاجذلا تدون قر

 فوقولا طن أ ة:يلطا ةءاطان و ىل نكي مل هنأ الا دوما نم جر ساسحا

 هيلا عجوت اي دص فداص أ ىلبل ةءارد ريغ ىلع قا تلا مهرود ءاقلت

 تاح دف 1ع زاد ىلا تاكو ىخ هزيق نم مرلأ لتس

 3 لاقو 0 تقرتر ىنرع الف ىيحو 2 مان اعلا ترس و راذلا

 ىبو مهدف 2 مايألا ىزعأ مأ م ىزعأ مأ.كيزعأأ ةكماربلا بدنا

 ! 2 ُ هلة وولا كلذ ف تنكو ةريعلا هتدنخ ىت>

 نمو ةكماربلا عئانص ىلع ديشرلا ضبقو 1؟9#و ؟ه#١ ىتاغالا ءركذ )١(

 الابم ىف قحسأ نا 0 ناغالا ف( خراتلا ند رو اي مهطلاخمب روهشم وه

 رفعح لتقم دعل كف ارو عم

 0 ا ا

 انيحاجا “٠ و كهرعا هارت دمع ع



 0# 1 ةيمسسللا
 ص و يعن مسج نع --

1 
 ْ:ْ ظ 355 .ثارفزاباحو م املس | 000 00 قحسا

 ٠ عم ةكماربلا فقوم ةفلاسلا ةلاسرلا ىف كيلا ىضم امم تماع ظ

 معو ةيعتلا نم مهلا واضام ىلع ع و عاقيالا لواحت و كيا ظ

 اوراثا الاف وللا نم هنسفنب ماق أمع 0 ةدوملا كلم ةهعم نوكللا ِ

 000 دل[ لعر كيلا لهأ ةوعد ى ةناعاج ورح نين اسال
 اداب وذ ناكدنا دك لانا عم هنع ةمعنلا لاور انفوش نك عيبرلا

 : / صاختلا ن ع كيعب فقوم يفةفالخلا نأ ركذبو عرف ١ عم مهرماؤم

 ٠ مييدبأ اهلك هلو دلا لاوعاو مهرمأ ع 3 وللا ”اك ذا مماهد نم ْ

 مهادهأ دق نآك د ها ناد ةملع 2 مموادع ن هرم هردص الم ىت تح

 ادم نيبو هئيب نا كا م ول ل و 2

2 

| 

 ١ 8 مهبقارمو م مك دعو هيلا مهنيداحأ 0 لع ةاطاوم مالغلا

 ا 3 د مالكلا هيلا لقت اذا قىتح هم هعلدخ مهل رح 0

 00 الا ) ىبحوو يا ةمد رديه لإ دمع ةكرانملا رعاشملا قرف

٠. 
 ةلححتن ل هللاب ذوعل 2 1 ةعبل مهس وفن 8 نذلا نيم ردا

١ 

 دق هش مهبكل ىذلا مويلا نجت نكديخا نا قحسا ىتدح دقو ١

 هبراقأ نمةعامجو ىب 2 يد 1 لعام ةهعمو ةنيدملا ضاررا شا 6 أ

 ل كا لاق 6 دعنلاب 0 دق ميظع 2 0 رآغن دا ريدسلا وهامسو ا

 ىلا الامثو انيع تفتلاف رفعج كيخال لاق نكوملا اذنه نمل ليعاعلا اب

 || رفعج هيف ىذلا سكوملا ىلا رظن مث نوليلق ةمذرش مهاذاف هعم نم ىلا



١ 

 5 0 كو رفعح زف دعا اان لاقف هرآب مقا

 راب كاهل كعضوع مع ول 71 ينم وما 0 ' اوذع اعف هشيجن

 ااكو نطيل نم رم أهضعل ني + كاز امو راض 5 ءانيض

 لصو ند ةيدحالو 00 0 لوقيف ا ع ندع ا لاس ةعيدل ر

 عايض ن 5 5 ها 0 - ال ف اذ ىنافأ دما لاو اندالوأ

 اوه اع يكف ةنيدملا هذه برقب دحاو قيرط ىلع )١( ةكمارلا |
| 

 ظ
3 

 رم أمع أخا 0 3 نارإيلا 2 8 قيرطلا هده ريغ ىلع كلذ ريغ نم

 ام عيجو مهلاومأو تاعيضلاو ك.مدخو كديبع ةكماربلا امنا نينمؤمل

 كا لع ماا هللاو لاقو 1 ةراذا هيلا راظنف كلوه نوكلع

 مهواالا سابعلا ينل ةدعل الو رم ةلودلا كا موخو 0 الأ مثاه ىب

 أ لاقفهيلاو و همدخت هريغنم رصبأ نينمؤللا ريمأ لاف مهلع اهب نومعتملا .

 نيو كراع 0 3 ' هنأف ل اذه مك نأ كرا فان م ادب

 ريم اءلاقفتنا اللا هاشفأ ف ةيا#ةرملع كندبو قد ىرح مم ءىذ مهغلب

 مب ١ جا“ لي ها ١١ه - يريمدلا 4
 و رجس شو ا سس هس همم وج كر عع ب و - رم خور هيمسيس 7 دهن بح بهدم

 انامحو هيك وع ادليرب نال الهأ انارام لاقق كءضومب لسع ! لو هقير 5

ْ 
| 

 . هب ذختتف هب مهرب كب ىناكو اذه تلف ىن رلعتل كلنا ليعامسا ا هللا

 1 ةراصوة شل اومودر ا 1 ى>ر 100 2 . كيد نيب هلا |

 ديالا تكيف رح كا اللا 2 ةفيضلا هده ف تعا ساال لآ هف ةئسح ||

 ا رقذأو مهانينغأ ةكماربلا ىلا ر امنا ليعامسا اب لاق هساحم الخ ايلف 0



 « مم »

 وهو علا ند هءاحو هعدو م كرس ىف ىلشم 7 هللأب 0 نينمؤملا

 كاك ىلا ةكمارللا لزاتم هنازابو ةلحد ىلع ها هرسدق ن< 0 ُُق

 ىلع مكر اظنأ سمالاب هيف انك ام اذه ليعامسااب لاقف ةكربلاو نملاب ةفوفحم

 ىرادباب لع سيلو بن اواو داوقلاو نامغلاو شويملا نم رفعج باب

 اده نم ءىش كيفن نفل نأ هللا كك نيزمؤملا يما لاق 0

 كياونأ ن نم باب هءابو كشويج تبحاصو كرزوو تكفا رةعج اعاذ

 0000 الل نرك نم دساب لو داب لع دنملا نك ماكل

 0 مرسل ارسل هيي استلم معا

 سم

 هك لا 21+ نع اوفرصناو ةابملا لاومأ اوفجتحاو ةلودلا وكلم

 () كلذ لغ ريض خلو مهمعيش زيزءلو نيبولعلا

 لع مزع دق تقولا كلذ يف رفعج ناكو
 أ نا نارخ لات رك را

 0 3 ا اًمءوسلا نم هتبب لهالو هأ 2 0 امم ماع وهو

 مهيعول ةنامالا مف فرعي داو لضفلا د ف قا انعاو ةسا رح ريغلا

 ىف دجو تيبلا لهأ ةوعد يف نيمرملا مدق اذا ىتح ديشرلا دباكم نم

 ناك امل نطف دق ديشرلا نأ ريغ . نييسابعلا ىلع هب نيعتسي نم قارعلا

 اد لج نال رات لع ا رقالاب نقأف دنحلا ةمن نم هرشاي

 نأ ليلا تحن مشاه ىنب ىلا لسرأف . ناسارخ ىلا .هنوكر 0

 امي ةفالطا رود طول 0 عيبرلا َن لضفلا ر 1 مهاعاج مهلا اومؤل

 ا رع نكاد نا يديتالا كد (*) © ءادقلا وأ ()
|| 5 

 تقولا للف ناس اك ىلا



 هنا(١ )١ ىابشلاب ديزم نب ديرب ىلا لاب تااتلاو ردن هرم هند لين

 ةكحمارإلا طّود نع ثعبي ةفالللا رود ىلا دغلا نم رفعج 0 اذا

 ' نمةعاجالا هئاضق يف مدختسي مارس رمالا قبتساو (؟) مهلع ضبتيو
 ف لمذا © منركد مهدوج مهرمغي ناكن يذلا نالغلا نود (+ ) هيراقأ

 لوا نأ ادم توب نم هناعدلا هل 8 نم رفعح نا ةلمالا كلت

 هتنامأ نأ هددراو هيحتملا نم ناسا ىلا هللا نم دكا ءاشنام م

 هريدي دا املاوتطف ال يح ةئئاسملا هده لامار دام ١ ىلا

 ءايرلاو ةعلاصملا نم ديشرأ| لحت 8 ع منع رفعح لكَو : مهلايتغا نم

 ديرب هناال هب ةقثلا ىلا مبعوجرو هلا مهملاءسا ديرب هنأ نظ ةلكشا

 كتيختادق هللاقو )0 ارو هةفداح ىعدتسا كيسا حبصا 0

 رذحاو كييف ىنظ ققحف (ه) مسافلا الو هللا دبع الو ادم هل رأ م رمال

 سيم لكتب رو ةعاطم ةرما لك كلور ا كا اس

 ةعامج ىلا مو را ابطوحو ةقيدمحلا حلا ةعاسلا ضما هل اع مف

 نم بل تدرو هنأ هل لقو 0 ىدحو رةعج للا بهذا 7 نايلغلا نم

 1 72 ك2 738013: ن7 النك حاط نال 3 د  ديؤب سلات

 هه

 دقعلاوءافلاوبأو ريثالا نبا (9) ةكماربلا نع افرحسم ناك هنا .دج دقو(

 ناكلخ نباو 1١*54 ىناغالاوىدنلتالا (4) : 1١*57 ناك-اخ نبا (*) ديرفلا

 نيالا مسبب ديرب ماعلا هللا دعو دم هلوق (0) 5#5 ريثالا نباو ١*٠

 هدالو 1 3 او نوم اماو



 ا ا «طاو
 !ٍ هم تنكس |داقددفا 00 هعم نم عد الف بابلا لخد اذاف ناسأارخ ظ

 ايف ١ ردا كل رم نا كلارا كانو كد ىف حارب الو ةمار دف ظ

 ظ ىديسايهل لاقف م رتسيل هسفن حرص دقهراد ىف ةءاط ات رفيح نا زو ظ

 رم ديرإلا ةطبرخ يف ةعاسلا تدرو لئاسر كوعدب نيتمؤلا ريم"

 ع 0 هفيسرإةتو هنأيث رفعح سلف . ناسارخ

 علط بابلا لخد ايف هب نييسابعلا ردغ نم نماع نكيمل هنال دنطاو |

 نرومأم راو هنالغ در اولوأاحو سرملا نم ةقيدملا يف نم هيلع ظ

 هياعدرحفبأيلا هعم اولخد الحر رشع ةعضدو رو رسم هدرفتساف لاتقلاب .
 71 1و ديد اور دهات نإ ساو دييفلا نلمس نع حاشو فيدل ١
 هاعرتسا دق يئذ الا وه اف ميشالا مداخلا اذه رورسم ىلا رمثلا تا

 ةعبن نم هن ريأ ال ىتاف كلذ عمو 0 ددف فذلا ىعرتسا نمو ديشرلا |

 ىذلا توملا الا باقعلا دش نيبو هني ىرأ الو عي ءظفلا مالا كلذ

 م بتاذعلا 0 كل هدعلا قاس

 ما قا ع دا و بش ع قسما نم ال امام ظ
 كات يف هءوكر ىلع مدنو عاّنرا دنملا .م رب ملو ةقيدحلا طسو ىف راصاملا

 دقنينمؤملا ريمأ نا ىديس اي لاقف ةيضتلا ام ىتأ اي رورسم لاقف ةعاسلا ١

 ال1 ارو لل جودت < ا رمخ نا نولوتن كلتق قرمأ |

 ' ةستم ىدنع كح انج ناو ديه لوح نود كل ىار 5 5 تيب كل

 نم ىلا هج امو ديشرلا دنع قىتاكم فرعل ت أو تاتو 6 ف 0
 داسيا. تسسلم 00 اااا ماا مملا ا



 موا ْ ١ ١ ١

 5 0 ٍِء 3 ٍ : : د ٍ 1

 و لع ميعأ ىلوةعاسلا كيلاابمفدأ راند كلأ ىلا 0 هاور

 عتو اذا هلملو هيدب ني ”يفقوأو هيلا ىلا لاقف كلذ ىلا ليس آل لاق

 (1) هللا ليبس ال اضيأ اذهو لاقف ىنع حفصيف ةمحرلا هكردت "ىلع هراظن

 كلنا هل فو ةهبلا نطماو هعاس ىع ضنوب لاق همام 1
 ديشأ ىناو ددر ام لعفاو دع 7 لوقي ام عمساو 3 كرد 0 00 و يي

 نا امسح روبمالا نم كيلوأو ىبما كراطاخأ نأ ع ل تارا

 | يف اعمط نولوقت امف يكب وهو هن لزب مو ىدش :ىل'تملنسو كلذ تلعف 1

 | نآدوسلا نم اناملغ هن لكوأدلا مث كلذ نوكح امر هل لاق ىح هال |
 نادل لاق ءآر انلق اضع راش نينا وهو شح را لا كا
 | اقلات كرت[ تدق هتنينمؤلا نيما ا لاه بلف ذا تاما

 رفعجو رورسم عجرف (؟) ةعاسلاهب اف لاق هي هلا هك ف انهت

 ديشرلا نأ نولوةيف امد نيجشت ديشرلا قد نادح طوشسا دا

 د ا
 ا

 رفعجاي هسفن ىتاعملاك لوي لعجو ادىدنش ءاكب يبو ءادعصلا سفنت

 0 لو قح تف لو ىلا 0 رفعج ا ىسقت لح كلحا 3

 5 رفعج اي.ىرما حالص ف تر - ل عت تر ْ ىدبع

 فكيوسنعت و و سس سس ب سم

 هنانسأ عرقي وهو اذه لوقي ناكو رهدلا كيلع رادف كسفن كترغ

 سد ريثالا نبا (*) ١907 ىديلتالاو ه«#١١ ىناغالا )١(
 0 لا

 سس ديس



* 80007 
 ا و( مرا حاس نيب كلذ ناكو ةعاكلاو ةماكللا دعلا بيضقلاب

0 
 -6 ةكماربلا ةبكن دعب ةلودلا ىف ىناوتلا عوقو 1- 50

 لفل عومدلاب انع كاع عا ةيحاقلا رابخالا هده ىف ةيلصنا الو ا

 تكف : مدنلاوةعوللا الاددعل ةليحال ءاضآب ةيكزلا سفنلا رفعج ا

 ل 0 الدوال لرخ الوع هماته ف ىر ىتلاوخ را

 ِف هلاج ا دشرلا نم نحول لاك ناو 55 هنا قش 1 هسفنل دحلن

 0 نع اولهدل ناسارح ىلا رمح كاوك يديك (©) ةكمارتلا ةحئاسم |
 رمضي ناك هنا عم ةدجوملا نم هدنع ام لاوزب ا دك

 ل0 5 |نءرسمل ناق تاثلا رورش نم للاب دانملاو (4) 0 ظ

 نعىنالب دقق . مهبولق نعةمغلا هللا فشك مهنم هذخأ نميف ةمقثلا هعبتتا |

 نايلطيل امبناف سوبا يف هنايساقب ديدش دهج هاتقرد او لضفلاو ىحب |

 سارخلا هب امهتتأت ماعطلا نايهتشيو هيلع نالصحت الف ءوضولل رئافلا ءاملا ١

 (ه) ردقلا ىلع ناهوّيو امبست ابهخبط ناياوتيفاممل هخبطل نم نادج ال ٠

 («)اردغ ديشرلا مهذخأ نيذلا كولملا ءالؤهةمحر ايف . امهردقةلالج عم ّْ ٠

 2 ا 0 ىو : مايقلا مد 8 هع لاند مايالا هماع هيعمل
 ا

ٍْ 
 د يكل تمل ٠ تع صقل 1 كح دعا دل دل 0 لل دس طك كاس كل او تلط0 ٠ كاك يع ال كد هاك كحل وأ ٠

 6211 قاغالا قام همة نساحا 3 علا ناجح ثنا 0 3

 هر "0 دبر ناك هنا “#١ دقعلا ف 6 ةكماربلا عناصي نك شوا ل هربعو ا

0 
 ىرخفلا 01 يديلتالا َ



 02 ا
 0 ب م عم د دج بهمس - دع د سر حو ح مج طع مح
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 5 1 ١
 1 ا أع مدق ذأ هن يأ علف 500

 اوراص ىذلا 00 ناوهلا اده لئاررخا و تحل لهأ ةوعد يف اي

 ذلاو . ةأجتلا لهأ نم ءاسؤرلاو . هللا ءامظع مهتفرع نيذلا مهو هيلآ |

 . مالسالا لود نم ةلودل اهلثم نكي مل ةعنم مهتمكحت ديشرلا اونا |

 1 ااا اة عض ود للا لع عارضا حا تكدر ظ

 ا هجولا ىلع متيبال رمالا تاو نا ركع ةدقلا نم نواف ا مهذاقنال ١

 اد 0 تناكاكو ١ سرطانات فا رشا ال ورا تنل ١

 ةرمأ تو ةفيلخلا 0 ىف لخاد مهرثك أو لاحرلا نم ةلياق دف

 تسل سواق ىلاةذوملا ل. ناو دتلاب يح لا ةرغاخ نأ ككسأ ىلا |

 لتقلا نم ىسفن ىلع ًاقوخ كلذ نع ىباجحا نكي لو باوصلا ىأرلا نم ٠

 روجنم مهم ةحر نكلو ةكماربلا لبس ىف ذب مظميال سوفنلا نال | '
 ' مهلا لوصولا ىلا سانلا ليم نم ىربام ردقب مهيلع قيضي ىذلا ديشرلا ا

 ' لوقيوهو رفجرأتيل كلين نب نامع ماق امل هنا ىننلب دقق مهمدن رآثلا وأ |

 ااودادسلو ءارومسلاواصملا يرام 21 لى اس

١ 
 1

 ا 21 0 6 ع ِ 6 00 1

0 

 || ىبيشبالاو هير ديعنباو ريثالا نبا ميسحم يف ةكماربلا ناوه رك ذ (1)

 5# ريثالا نبا (؟) مهربغو جرفلا وباو ىديلتالاو '

 هد هوك 2 يتلا 2



 نوسسسومتضس سك رس مس سم

 لتقلا نم 0 الا مهاتقي ىف ١(> م 0 لهان ع مهعايض ضبفو

 | نا 4 عمد سقنلا 0 3 دادغلا 0 مويلا ىلع ىكم دقو

 ا هيلذيام روثو 2 م كلذلع لصحأ رف 0 كاوضرولا ادوه> 0 ل اامو

 ا دحاوب رفظأو ف مهباجحو مهمدخن 0 نا نا دعاك كفار كال

 ٠١ بره نم ةلمج ف(؟ +) قاف الا يف اوعّدصت دق هع ا

 نم مهتطلاخع فورعم وه نمو 9 مماينغمو مهراوج و مهماهغ نم

 هرم قتل نميف تر ىلا نيغ ثتدالا لعلو ءامدنلاو ءارعشلاو ءاملعلا

 كيس رلا مول يفدحاو 2 ممم 0 > مهماع دس ل هيب نمو نفنلا

 مالو ترظزو الا قوبسلا ىلا ةرم تارت ىآ؟ داق (؛) مسلتق ىلع

 نم هل قام 8 ايندلل ايدنو رفحا ءانر لأ اطيخحلا 3 1 ام_غالا

 1 ع : 58 5 ٠ 3 ٠

 ١ هلاذاو مه ضعل لوف راع الا هديه نم ىهد فقل امو . ةعيظفلا ةيكنلا

 (ه) ساون ابأ وأ ىئاقرلا
 ىدتح نأكع نموىدجتن . 00 اذاكر تح رتسأو اني ا |

 دقدفق كعب 0 فا فلا ىط 31 ا 1س تنمأ دق اباطملل لقف

 مد ريثالا ناو ١/ؤيديلتالاو /ة#:4 ناغالاو #18 ءادفلا وأ 01(

 نباويرذنلاو هما ١ نساحملاوب ((4) ١ معد ىناغالا (مر ١/4 يديلتالا( )|

 ام#*؟ ءادقلا و < ؛*:رثالا نبا. (ه) ىديلتالاو ديرذلا دعلاو ,“ «كريثالا |

 < ةيديعا" يدوعسملاو
 1 ا اعل < و >3 كلا حاط كلا لالا 11 لادا فدا |

 أ 0 بما مهتم تدحو امونويعلا ن 5 [اعورتس اعومد 0 نيعماطلا

707 

. 



 0 خم

 || دوزسع لحل يل ىرفظت نآلو رفعج ترفغاذ دق ايائملل 6

 | ىددحت مو لك ايازرال لقو ١ لطعت نشف دعب الاعمال لثو | ]
 0 8 ىمشاه فيدسا بيصا ادد ايكم 1 أفدس كك ودو ظ

 )01( موتو

 عمجمال قر مهدانأف دع نامزلا ىعل 5 زنمأب .
 نكد رد م ا دج

 1 عفنيو رمغإإ مم نامزلان اك ٠ قضم اهف مهدهع نذلا نا

 عزف" فواخا مكاين ١ ُْ املاطو كار نم عزفت تجبصأ

 ةيفتحجن دمهم -

 عفنن ال ممايح نذلا قو مهفانك ايف شاعي نيذلا بهذ

 ١ ىبأ نب سنأ مظن نم اهنظأو تايبالا هذه اهيلع بوتكم ةعقر تأرقو
 ١ تيص هحن رض ىقسو هعحضموللا درب رفعج بحاص(؟) ىرصنلا خيش

 50 ظ

 راعملا ةايألا ىف هبصت ملاذا يىتفلا ىلعراعتوملا ىفام كرمعل |

 راتوعومعر نإ امو االسم راسا كس ا
 ِء 3 م : 1 : :

 رااودلا لع كراد ولو 0 ارفعح ىنع هللا كنذحس الف

 ' (م)رئاط راط وأ ءاقرو ن:فىلع ٠ تعدام كيكبا كفنأال 7
 (؛) ذاعم ىنأ نب ىلع لاقو

 دقعلا بحاص لاقو منع 07 ىناغالا نحاض .هرك ذ 18٠١)5( يديلتالا (1)

 ١ دام قاغالا "عزا امعح ةككارلا ةككن هنا لك ديت را نأ كيرلا



 و 100ج 11 ا ا 2 ا ج1 727 7371997771[0015035017:917:05311310071 3372357 !؟ق نطل 511512 و7" -- ومتاو  «تهكال ني نعع اة

 نشهد ؟<نخلا 8

 هن الوصو رهدلا ا

 هفب رص: ل-هوج طع ا

 يع قع ايندلا ند دحو

 0 مئاقلا زيزو ناك

 اهراطقاب ايدلا تناخو

 "اين" كلملا

 هكحلم يف رفعج اهنيف

 هحانجاب ايندلا ىف ريسطل

 1 ا ر | كا

 0 هب رهدلا نع" ذأ

 2 خيشلاب 1

 مهعابتاو نييكمربلاو

 دعوه لع اونلاكح اماك

 هوا ١ ننام ارح لو

 نما مس لاقو

 كمءاربلا دعلا دوما راحن ترضاعو ىونلادب تاشو ىودجلا يأت وخ ظ

 1 كسانملا ليوط ىداهلا فرعي أمم كمر ءانال تناك موجب توه

 0 عجشأ لاقو

4-9 
 ردغ وذو فرص وذ ردهدلاو

 ردح ىلع رهدلا نم نكو

 رسملاب بولصملا ىلا رظناف

  ىرحي اك رهدذلا مك راو
 رادلاو ا ففلاو حملا ذو
 رحبلا قو ريلا يف هيلا

 رمالا دفان هيف ناكو

 رمقلاب
 00100 عا لرط

 ةدممحلا ع

 رهدلا ةريع نمد انليواب

 الآ مس اله تبسحلا لب قف ناقل ردوق
 رسالاو لغلا ىف أعم ىح

 رق قاناألا قناك نع

 ردا كا اجا دعوك

 رار نطل د ناحل
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 دع د نيخ ا
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 ظ 1

 7 اجب جا )5
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 وكانه نئاثلا 0 * كابر رتاسلا ٠ -3 ١

 دام ضرالا لمال ناك ٠ اهخ ممايأ ا

 اضيأ مهنف لاقو .
 ايقل انل مف عد و كمر. ىتني رهد داس دق

 ايندلا نع ريمللا عفتراف هلهأ مهو ريللا ىلوأ اوناك
 ىنارعالا اص مهمف لاقو ||

 0 مل كوام ىأو كمر ان ارهذلا اذه دق

 اهروبت امه راووك نعال .اط ضرالا فاو
 | مالا نا دع لب ليقو مم انو .ى ةكما لا كب ند دحاو لاك

 ديلولا نب 1 و

 ماهثلا عاقلا اذا سن مب انويع | وناك ةداسف تيضا

 ءاجسناىنيع نمتاربعلاو ران ميرض داؤفاا ينو تلق
 مالسلا كمر لا ةلودو ا انمدلاو: تادنلا لع

 مالي الف كيلع عرج نمو !: يحين لصفا كلع كرس
 ماثلا موقلا كدقفب زعو انيففورعملا ما كب توه

 ماسلا فيسلا هدقاماسح يحن نبااي كلبق ترصنا امو

20 

 مارح مك دعل وهللا لع - انيع ا مكدسم رخل

 ماش علا هود يسار: ليموو شنع ل تيل عكاو



 1 0 ّ 0 و ا

 اتقلاو مئامسلا كاش 7 تلال طال انوا تيجو

 3 ماتتكا هل ءاكملا 0-0 قاكفبا اى باغيف 8 13

 مايقلا نحضفب دا لارا مدل ا ديعتم كيو لوكا

 ماننال ةفيلخال نيعو 2شاو فوخ هللا قاوم

 ( () مالتسا رجملاب سا 62 راما او هلق لوح اهوطل

 كلذاف ةلودلا ىف نتفلا عوقو مهماع ءاكببا 5 رك نك ناك ديشرا ناكف
 (م) لتقلا كلذ ىلع مدق, نم باع لعجو (0) مهانر الا ٍ ظ

 راروذ وانا فاوسألا ىف تفلع ىتلا عاقرلا اوعزنب للا نما رنا

 اهموري تناكىتلا ةباغلا كلذ نم غلبب مل هنكسلو (4) بغشلا نم 0 ظ
 001 ةفالخلا اوئيز نأ دعا مهملاعم سمطو 0١( مه 00 م

 م اوعنص امي 0 مهب 0 لا بولق 8 تعيطناو ةنس نيس |

 ا :نم هفوخ نا مث. اك 4م تاذدو فورعملا

 اكن هيلا لصو أع رف ةلودلا يف نئفلا عوقو نم ها ري ناكأم دنعنم.ال |

 برغلاوةنتفلا حرامف تفصع لق 099 نام ا را ناوةمأم لا أمف ا كق أ
 ظ
 ظ
 ظ
ْ 
 ١

 اومنتماو مهدلب ىفاوشاجدق مورلاو بلغالا نب د ىف 5 عطمضل دق

 را ةكماربلا ةبكن دعب ةلودلا لالتخاب مهملعل ةبز :للا ةيدات نع

 ه2 قاحتسالا (*) ىديلتالاو ىحاونلاو يرخفلا (5) ”6#6 ناغالا )١(

 ناكلاخ نباو ”#5** ديرفلا دقعلاو اهد"ريثالا نبأ (5) ١5 سان“ ما الغأ (5)

 :١/5 يديلتالا 607/) ءادقلا ا ئرخفلاو ريثالا ناو يديلتالا 60

 . سسوس سمسا و ا - معمل م مم تع عسل هدصعس يو ردح محمل
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 م اليوط عاش هك اهم مه ىرا ال مهد ةرازولا اولوت د0 عفا ١

 )١( هلوقب كلذ ىلا ساون هاريشب

 | موكلم ىر نأ“ 11 كمت لا رهذلا 06

 1 لا مامز 3 ريغ ١ ٠ ىجلادبع عسا

 ١ ةئسلألع اللا ةقر 5 00 "0 0

 | 0 نءديعلا ادهو روم اناا لءاشلا لوس كلذ يفو 16

 ظ (4) لودلا
1 : : 

 0 م ا

ْ 
 ا

ْ 

 هه

 أ
ْ 

 . (م)ةكمارإلا مايأيف ايندلا ةنيز تناكىتلا ةلودلا هذه يف هللا كاعر لمأتف
 ' اهنهو نع كفلب, ناف ةعزعالو مهدنع ىارال لاسر لا

 هذهو : رودصلا روق نع اب رودفلا اده ” ودص نأ 0 دعلا مف ريخ

 لقع هدنع نكي ملام هتلود عفنت ال ديشرلا ةضبق ىف اهارت ىتلا دونجا

 .لوقي هفو عبر رلا نب لضالا نع افرحنم ساو 01(

 باحح لضفنودف قفرت لل ل # ذفلا ىلا دحملا بو اجا

 ارثلا الا كيدبب يفلبف ل_ةضفلا ىلا تلصو دق كص 3

 ريثالانباوز ودلخ نباو ىطوبسلا (5) 45007 قئاغالا (#ر ؤ ١9 ةرضاخلا *) |

 :يديلتالا (0) ١6841١ ىدوعسملاو :ه#*11/ ىتاغالاو 755 |



 « لمت ! طاطا ل ةناطقال كتم سس ق سف لتتم اس هد تدم

 مسلا لطا ةبوأعع تمأق ا ومالا ةلودلا ف لفكر : لان ال ىذلا

 كك قارا فرط ل ةدحاو ها م 1 مالسالا 0 دأ ريبدتلاو ٍه

 . عيبرلا لآ نم ١ 2 تار رورو ىداملا (م) ةلود هب هزي ملاع ةكما لا ْ

1 

 ا راربالا عيب ريف ىرشخمزلا (") 1١*١4 ناكلخ نبا 50 ن فس ىبأ ظ

 عنص ايف لمأت مث نيتما ساسالا اذهرىلع هتاود ماقأ مث )١( برغملا ىصقأ

 اهالوتف تاو قاع رمآ ناك ةلودو . يكل 0 تطخاف لذ هلا

 | ماقلاة ا ارددعر لداسالا و ءاهيف ام اوحلصأ ءاربك ل |احر
 ا

 ا حاف يطع 5 0 مما

 3 نيب عقو ام لاز و 0 ءلا نم دسف ام حاصأ فيكو فسو نب جاجملا

 ظ نيومالا ةعاط لإ تدل ةريزملا لعج قىقح قامشلا نم عا

 ظ كلت رثا ىلع تماق فيك ةيسابعلا ةلودلا ىلا رظنا مث . رصمو ماشلا نم

 ٠ در نع هلتقم دعل رفعج وا رح ناو هلا ههحور ملسم دارص ةلودلا

 ٠ مهلعةءافكلا هلنمض ىذلا ىمربلا دلاخ ةسايسب الا دارك الاو سرفلا
 ا 3

 1 ا ف جهر تكاد كلا ةلود لا رظلاو . د نود (؟) ىارلأ

 ا ىلا نك« ل هنال رك تو ل نا ارق 0

 ١١ ىداهلا ناكلم هل 0 ةيمأ ىن كراا ناكاس لاح لا نم

 ا ةققاك ةعغاسأ هلا لع مهل م وهعن م نولسر.لاجر | ردنا نك هلبق

 ا ةكماذإلا ءالؤه أمس 0 كويل ا وص فو ٠ نورينتسي امم سمشلا

 ا نب ةيواعم ةفالخ يف الا هبقب رفآ ىف كلم مالاسالل دطوبام هنااا الي 000

 لا يملا



 5 ل
 انقؤغ ريبدبو أبف هأ ممهاسم 1 هتلود كيشألا مرحا نذلا دامالا

 مويلأ هن ماق دقلو 0( لاتكدفلا ]رص 2 هرما نم وكب اف لع كتيدملاو

 هلخشيام ءاضةلادب قبسام ىلع فيلتلاو رفعج ىلع (؟) فسالاو مدنلا نم

 عواط لكل 5 هنأ هيلا برقم وه نم قرا دف ةيطاق |.:دلا نع

 دارفنا عةسفنب ةولخلا عيطتسيالو . سفن قرحتب هياع 0

 هنم طرف امم 3 رماسع وبل ةعاج هدنع نوكحجب ناالا هعرمدم دعل .

 قه اةيودخت نم هيلع اولخ ب نا باها رم ياخ فاخادأو 0 لإ ف

 دقو ءاليلا نم هيف وه امج مهممدانع ىلستيو مم نست انسيل (2) نامدتلا

 : فيم ارألا ةرثكو هود ف ةباسلا اخ ط1

 - ةكماربلل ديشرلا ع تاع نم سانلا هب ثدحت, امف ا

 سانلا ةنسلا ىلع ارئاد ةعيظفلا ةبكتلا هذه نع ثيدحلا ناكاملو

 ف هقفاوتم مهرطاوخ تس :ك ناو | ملا ديك را اعد امف ايذوهو 0 تفاح 1 '

 رمأب مهدادبتسالهتبي لهأو هبكت هنا لئاق ند . رفعح لع ءاكملاو همول ظ

 مبلطل امو مهدنعن وكي نمو ةلودلا هك

 ايف لاما نم ريسيلا :ىلطي ناكدقل ىتح ةنابجلا لاومأ مهفاحتحاو ةلودلا

 ه4-باع هلوأ اطتل رفعح ىلع قنح هنا لئاق نمو هيلا لصي الف تومجزرب

 ْ نوكيا ب هنذ ءوس نعديشرلا عج ربا منأل ىل لوقب ناكذا مالكلا يف

 نبا (5) ؟م#8* ديرفلا دقعلا () 74117 ىناغالا (؟) مورلل بقل ىه )١(

 نعي 00 همداخ هج ول ناكأم | ا ا ةريغ د دو 0 اذ

 4 ؟" 5
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 ا ا ا هني ا ا 0 ِ

 أ 17 انرك د ع :م متت هنا لئاقن نمو (؟] هيلعامت رس الو كإذ ]

 0 مكحأو اناسل مهم حصفا | نو ا رمح نمو هدالوا ند

 مهبكنف ةعاجشلا ىف مهلغي نا ىسوم نمو ةءورملا يف مهلضفي نأ د2

 || ديشرلا طلح هلال ناي قعبالا | رمح كنف هءا لئاق نمو . كلذل

 00 د0 راح دل ناك ديشرإ نا خلا نم الذل نووَر و (0)

 ال 0 ها ا رضحع الانيا كلذ ل تيطرال 0 هل

 امها نولوةيفابير قتال نأ ةطيرش ىلع اهماع دقتعلاب الا اهملا رظنلا كل زوجت

 "01 ل لك دج ترابمو اهلع هل دنع ديشرلا نأو كإذ لع اققنا
 هل نزت ا ل ته نوم زيف امظع اغلبم م غلب

 ار نا ىلإ لالا اهلامساو ةعاسلا ايلا تءاجف ةلسل لك ىراؤملا

 ريغاوءقاوف هتيراج اما رفعج نظو تاءفف هيراوج ةلمج ىف هيلع اهلخدنو

 نا كلأ-أ تنك دقو ةسارعلا انأ هل تلاق احبصأ |/ذ ةسابعلا اهنا ملاع

 ف تأ راع كيلع تلتحا كنم ا ال اذ كندزت ىلع ىندعاست

 لا لغو كتبت لاوز ىف انعم نوك ال ظاوت لل نثلو ةليللا هذه

 نيذلا معزيف كسنا كلم ر ىاللغأ كفو مج ان لاق وز

 : كيرا اه تا ىتح دعب اهرزي م هنأ هب ةءاكلا هذه نولقانتي

 كولملا ءالومل ديشرلا ةبكت بابسأ نم ماوعلا هه: ثدحترام اذه

 نباو ١66 يدياتالاو يرخفلاو ”<”5# ةرالا نا اكو 1 يدتالا 6و

 إ ا تل يدوعسملاو ١ اج ءاننلاعاو بسم ب رفلاوبأو 7٠١*6يريمدلاو ناكمازح
 ا



 شام" تاور وي ستاةيضج جو واق اليا هاوي

 «-+و ب

 ١٠١ تملع ام ةلودلا ن.احم ةتكن اوناكو مايالا مم ودزت تناك نيذلا'

 هنال لإ ةيطملا نع ردمجا هرقل شل ةساسلا 000 0

 | ةلالسلا فرشو ردقلا ةلالج نم ةسابعلا ناكمل )١( عوقولا 0

 1 ةكماالا "كفر و ام ولو . ةلودلا ءاذتع ره 0 نييمايعلا ةماو

 نسما ىح نكرذلا ف ريك الا مهدجي مما اك لاش () ىننللا ف

 قدح ىلشنلا تاكا 0 0 اتاستنا محملا ىف مهمل فرش

 بترلاو تاماقت.الاءضوم قبب الواممحاصل ةيناسفنلا ةورشلا رسقىلا مجرب
 نم رمالا اذه 0 مهننأ الي لادتعالا تح ع هحالا جرو

 | تنكوب انبي الع ولو هعوقو: وراح اوناك ل ةصفلا نورت
 ايعاشا قاد ديهزأ نأ ةمدقللا كيداهالا نع لوا د

 | تييلالهأةوعدءادبشاو>ار مهناو ةكماربلا رءأ مهملع ىمعيل سانلا ني

 لالطلا ةسراد.لاوزلاةعب سيف بابشلا يأن افالم ا ايندلا نم 0 09

 (؛)مولظلا نمروشنلاموب وادعت ايما اداة كلو ف

 رهدلا مهامر نيذلا كوالا ءالؤه رمأىف مالكلا كيلع 0 تسل

 كرر تان كلا تنل ناو ءافا مهملع بحسو ءازرالاب

 مهنع كلا ى جاسر متخأ نا بحأ ىنأ ىلع بيحنلاو ءاكبلا الا ىدل بال

 ناو ادت قررا كلا اوم ام لش نم

 يريمدلاو 5-5 افلا 1 ىرذفلا مس ”ىووعسملا ("؟) ١*ةمدقملا )١(

 ١م ىدياتالا 4 هلله رب ”الانباو 9 ناو ١ حسوب



 ماا ا 7 سلا
 ا ا وو ول

 اليارضحم الحر 2 هللا عذار نع 0 تذل ) ديشرلا ا

 ىيو مهدنيو مهرثأ امو مهسأحم يك ذو اراعشأ 00( ظ

 هادا عدلا در اسو مثالا مداخلا اذه ارورسماعدف رع ممل

 مظم تناك ىتلا ةسرادلا لزانملا كلت درب ىتح ليللا تحن ىذع نأ ظ

 ا فولخ رتمسلا ناوشكالملا هعرس نم م ايلهأ لل قل اع ل ظ

 ءاححادا ىح («)ناورمو ارمءاي امهمظأو هل اههامس م دنا نم نانئاو وه

 دخل ل ويطبق راهشاالا ل 0 خيشلا كلذ ْ ١

 مالغل مه مه اذاف لزانملا كلت ىلا ليللا رخا .! اه ىفمو نيمداملا رورسم

 ةنأبم هياعو لاجل خيش هدعل ليقأو ديدح ىس كرا هعمو لبقأ دق

 (م) لوقيو بحتنبو دب را نلت همم هان او ٍ

 يح ف يعل دانم 0 0 لدتح يسشلا 1 الو

 عزفف نينمؤملا را بجأ هل | 3 و هيلع اوضبق غرف الف اناطاخإبلا | عم

 ةايحن مويلا دعل نقواالا "تان ةيصوا قا ىتح ىنوعد لاقو اديدش اعزف

 هتيصو أهمف ب ل دخأو حتفت_ساو نيك اكدل ضع ىلا مدقت 7

 هرجزهيد» نيب لثم الف ديشرلا راد ىلا رورسم هل راس من م همالغل اهملسو

 مهرود تاب رخ يف لعفتام كنم ةكماربلا بجوتسا مو تنام هللاقو

 نأ 0 نذأتفأ ىدنع ةريطخ ىدابأ ةكماربلل نا نينمؤملا لا أف ظ
ْ 

 ةكمازيلا نط ع اديه اهأن 0 اعاو ديشرلل الن نومأأملل تعا تاعقو و دل هذه ْ )١(

0 



 ا ع
 ' طة رينملا نب وشتم انأ نينمؤملا ريمأإب لاتخ لق لاقت ناع كتدحأ
 دلا 1 اله لاخلا علو م قمعلا عا تلاز دقو كرام دالوأ

 ' اوراشأ هيف تدلو ىذلا ىتيبو لهأ سؤرو ىدار لعام م عيب ىلا تجتحاو

 دلما او والاول عمو قشعد نم تعبر تكمل جورألاب ع

 اذن زو داذش ناخد قح تهوي وأ عابب أم انعم سيلو ةيبصو 0

 ا تجرح وامسلف 1 نيم هلل توعدف دحاسملا صضعءل

 ْ كحس# اذا دادغل عراوش تاخدو ماع ءىث الأ اعامح مك 0

 انف داخ بابلا لعوةنيزو 6 نسح ا 6 8 هبئاح قو فرد ِ

 ١" نيبتسلجو دح.ملاتاخدو موقلايف تءمطف سواج ةعامج عماجلا كو

 ظ نكت مامال ىنم ليسي قرعلاو ىرخأ رخؤأو الجر مدق م نق تنك يني ظ

 . انلخد ىتح مبعم تشو اوما موقلا اعدو لبقا دق مداخت اذاو ىتع ءانص |

 ' هيف ناتسن طسو ىف ةكد ىلع سلاج وه اذاو دلاخ نب ىحن راد اعيج

 '؟اذحاوو ةئاما دع 0 مالسلا يلع درف هيلع انملش قيحانإلا تيطأ
 03 : ِِء :

 نم لبقا دق هادخ ردع 5 درما مالغل اذاو هدأو ند ةرشع هبدب سو

 ةقطنع ؟ مهطاس 1 يف نوقطنمتم مداخ ةئام هدب نيبو ريضأقملا ضعل

 ظ بهذلا ن.« ةرمك مج دحاو لك عمو لاقثم فناأ ن هامرف ترد بهذ نم

 رينعلا نم م اذ نود 0 هيك د 7 ل 4 لك ىف 1

 ةبطخ ىضاقلا رطخف اذه ىمع نا ترم 3 جوز ىضاقلل يح

6 



 4 دو
 نمراثنلاب ائماع اولقأو ةعامملا كناوأ درشو كمل ةغيص ا حاكتلا

 ترافنو نك لا ل يعاب هللاو تطقتااف رينعلاو كما قدك

 ىتاو ةئام مالغلاو غئاشملاو هدال وأو ىحن نيبام ساحلاب نورضاملا اذاف
 1 3 ل ه6 0 8
 مم دحاو لك لمحت اولقا لو مداح نع ىاو 0 اذاو الحر رسدع

 ةينيصانم دحاو 03 ىدذدد نيد اوعضوف راند تلا الع ةضث نم ةيئمد

 ىئاوصلا نول_هجو مهماك أ يف ريناندلا نوبصي خئاشملاو ىذاقلا تيأرف

 لع ردح اال ىدحو تس تح دحاو دعلا ادحاو مومو مهطابا 0

 ىف ىفسهذلا تاعحو اهلا لع ترس.دف مداخ 00 ةيخيصلا دا 1

 نم عنمأ لأ ةفاغ ىناخ لا تاو تف 7 ىديب ةيايصلا كداب ا

 مداخلا لاق ذا ىناذحلي ىبحصو رادلا نحص ىف كلذك انآ اميبف باهذلا

 يف امو ةينيصلاو ريئاندلا بصل را هيلا تددرذ لحرلا ادهم ىبتئا

 كفاخ تفتثت مو لدجرلا نم ىل لاسقف :تسباحف ساجا لاق مث نت“ ١
 ىابلاقف هر ىنافئسوم ىدلو ىلا مداخلل لاَقذ ىنصق هماع تكضاصإول

 ىسوم ضبقف .كتمعلو كسفنب هظفحاو كيلا هذخف سيرغ لجر اذه

 هدنع تَقأو مارك الا ةياغ يمك" اونةرود نم راد ىلا قاخداو لغ

 هل لاقو ادمخ ا حبصأ الق زور منأو ندع ذلا ىف ىلبلو ىو

 اا كاد واخ ريعوأ لكترلا "اذنه عل ضل لاير "نيو نيم لا فا

 كلذ لعفف كتمعنب هطوحو كيلا هضبقاف نينمؤملا ريمأ راد يف مويلا
: ' : . 0 1 2 
 تف سانحفلا دوخا ىماسل ينعلا نم ناك الف ماركألا هباغ ل أو



 ١ مدا «

 يف لزا مو 0( دلاخ هوخا ىنملست مث ةجبمو راوناو ءانغ ناك هدنع ىليل

 لهأو ىلايع ربخ فرعأأل مايأ ةرشع ةدم ىتولواذتي ةكماربلا ىدبأ | .

 مداخ ىنءاج رشع ىد 5 مويلا ناك الذ ءامحالا ف ما مخ تاومالا ىفا

 مالسل كلايع ىلا جرخاف مق ل اولاقف نامل لاو مشملا نم ةعامج هعمو

 ةلاملا هذه ىلع ىلايع ىلا جرخأو ةينيصلاو ريناندلا تبلس هاليواو تاّف

 علارلا مث ثلانلا مث ىناثلا مث لوالا رتسسلا عفرف نوعجار هيلا اناو هلل انا

 . اهمفداف ةجاح نم كل 2 اه لا ريل رتسلا مداخلا مفر الو

 ظ نرهفلا يدع تدب من هب ىترماتام ميج ءاضقتب رومأم ىتاف ىلا

 ' اذاو كسملا تاحفتو دوعلاو ذنلا ةحار اهنم ىنايقتساو اقارشاو ءابم

 ظ مهرد كلأ تلآ ىلا لو جابيدلاو ريرحلا ىف نوباقتب لهأو ىناربصل

 ْ ةينمصلا كللتو داوسلا مع وم نتعيضا) ناروشنمو راند تلا

 عم نينم لادم تقأو قدانبلاو ريناندلا نم اغا 1 حلا

 ما انآ ةكماربلا نمأ سانلا ملعيال ةنس ةرشع ةثالث مهرود يف ةكماربلا

 ىلع كلماع ىنفححا تاعجافلا مد تاز الف ىنوعنطصا بيرغ لجر

 ىلع لاح الو . هب امبلخد ىني الام نيتعيضلا نيتاهيف ىنمزلاو قارعلا

 ينص نبي رك ذو مدنا قمم راتمدصتا نيللا رخآ ىف تنك نا

 لضخ | دمع كاس نحنا 2 مشرلا لاف . "ىلا مهفطع ليج عا ىلإ

 د نم كالابعو تح" قئبلسو كلءلع دودرم وه لاق 0 اذك لق

 دلاخ كب 2 هالزأ نم تنحل ديرفلا تقعلا بحاص 3 )0(

 ظ



 ةدشنم عشب داك ىت>لجرلا بينا او كمال ميا ينك ناك مولع
 درب كلا انسح ١ دف اديهان هل لاق هناك ةلش ا ىلر الف نزألا

1 3 ' َّ / - 

 نم اضيا اذهو نينمؤملا ريماب لاقف كيكبيب 5 كنم للس دقام

 ىو ليعتا ىح - ميدو مهكبأف محلزانم تا ملول ذا ةكماربلا 7

 ا مآ ىلإ لاس تنك نانوف ليفامأ ىف لكفو نيم ذا نبل

 ظ علانص نما ادع ىلا لاقو نزلا ةيلعارءاذو ديشرلا انيع ترعمدك |

 لوني انيس سازن ىلا رد هلو () كشاف مهاياو كباف مهملعف ةكمارلا .
 ْ مهدقفل تشو قلا ايندلا عادو 3

 )١( داغو نيحنارنمكمرب ب *متدقف اماذا ايندلا ىلعمالس

 ه4 باتكحلا ةماخ

 كلو نيعلا عومدب نك انف روم كيلاءويلاىتاسر تعدوا

 . ءابقرلا ىحضو“ هملعل نأ ديه ولا رف فروخ و . ءاديتلا ءالؤه ىلع نزح

 سرافو ناسارخ يف موعد 0 ْ :ددساالا نع هته ىلاتراف ومظفف

 يطب هنااذلا ناب زقملا ضقت قم تيلغ ىتال ن ماو يملا دالب رئاسو |

 داكلا اذهل ناك اعروتاليزح الام ىل هينا نمل لعج دقو اهيقح ابلطع .|
 مدت اف مار دق كيلا نآو 0 مويلا دعل كتاسارع ىدرع دع

 اتمام اذه اننامز ىف اولصح دق برعلا نأ ةفلاسلا ىتكلا نم كيلا

 تاعانطصلاو نونفلا عيجيف ةماتلاةغبنلا اوغبنو .فئالخلا نمز مهرودصيف

 )١( '”ضاوقوا معلا ىموشبالاو افح يددتالاو يرخفلا ١١



 1 دل : كين 0 قر راملاو

 هلك كلذ ىف لضفلا امئاف داعملا ةليج !ديملا ةحيحص تهادم يف ةعيرشلا

 اولزجأو ءابدالا مهملا اوبرقو رلعلا رانم اوعفرنيذلا مهو ةكابلا اك

 ارونو رهدلا ةءاه ىلع )١( اجان مهرصع ناكو ريفكتلا ناكل مهيطعأ

 ةبامع نمو . عافترالا ومس ىلا ةعضلا نم باقنا ىتحقرشملا هب ءاضا

 كقع ادومت قم ىذلا نمزا الا ضد ههاق عالطالا لا لهملا

 مولمد عافتنال و شاعملا بابسأ ةعسوريملا ةرثكو حالصلاو ململاب بردلا

 نصعحو قوموا لاح اوناك نيذلا ( )0( كلما ءالؤه نساخو مجاعالا
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